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 عبور از غبار
 یباسمه تعال

 
 فصل اول :     
سنل نگاهي انداختم ..تا      سریع زدم کنار تا تختو حرکت بدن ..به پر پرده رو 

 دکتر فتحي رو پیدا کنم 
..اما بي فایده بود..پیداش نمي کردم ...هدایتي یکي از پرستتتارا به ستتمتمون 

 برگشت و گفت :  دوید و و
 دکتر عجله کنید ... -    
 رو به هدایتي در حالي که امضاي زیر پروند ه رو مي زدم گفتم :     
 دکتر فتحي کجاست ؟  -    
 از این به بعد دکتر یزداني میان  -    
 تا خواستم سوال دیگه اي بپرسم ..     
شو به ما رسوند....     توي اون موقعیت نمي دکتر جدید اورژانس با عجله خود

 تونستم به انالیز شکل 
ساعد نبود ...پرونده رو با یه حرکت  ظاهریش بپردازم ..چون حال بیمار زیاد م

 چرخوندم و به طرفش 
 گرفتم و گفتم : 

ضربه زیاد -     شدت  شده ....جلوي خونریزي رو گرفتیم ... شارش ..نرمال  ف
 بوده ..کمي تنگي نفس 
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ش کمتر شده ..اما همچنان تو ناحیه قفس سینه سوزش و داره ...هوشیاره ..درد
 درد داره ... 

ستتري تکون داد و ستتریع چراه قوه کوچیب جیبیشتتو در اورد و نورشتتو توي     
 چشماي بیمار انداخت ..با 

ست به کار  ستار دیگه د شد و اون به همراه دو پر شیده  توقف تخت ،پرده ها ک
 شدن ...بخش اورژانس 

 شلوه بود . 
با تصادف بزرگي که تو بزرگ راه اتفاق افتاده بود اکثر مسدومینو به بیمارستان     

 ما که نزدیب به محل 
حادثه بود انتقال داده بودن ...توي این چند ماهي که خودمو به اصرار به بخش 

 اورژانس انتقال داده 
کار بود که بی مد  یت نریم ..کمتر پیش مي او مامور به  که   هبودم ..روزي نبود 

 باشم و این براي من نقطه 
 قوت بود . 

شیا رو دیدم که در حال حرف      شدم ....دکتر عر ستان که  وارد محوطه بیمار
 زدن با تلفن همراهش 

عجله داشتتت که زودتر خودشتتو به بیمارستتتان برستتونه ...همیشتته با دیدنش 
 ..عصبي مي شدم ..مثل حاال 

 که احساس مي کردم ..از خودمم متنفرم . 
در دوستته قدیمي بود که نگاهش بهم افتاد..ستتریع نگاه ازش گرفتم ...و اون     

 هم تا زماني که از کنارم 
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 رد نشده بود نگاهشو بهم دوخت و رد شد. 
برف لعنتي هم شتتروب به باریدن کرده بود و من باید طبم معمول به خودم     

 بدو بیراه مي گفتم که چرا لباس گرم نپوشیدم 
اپ بیمارستان راهي نمونده بود و من خدا خدا مي کردم که چشمم تا کافي ش   

 به کسي نیفته و 
 راحت بتونم خودمو به یه لیوان چاي داه مهمون کنم 

سمت      صي به  سري چرخوندم وبا ندیدن کس خا شدم  شاپ که  وارد کافي 
 پیشخون رفتم و تقاضاي 

 یه لیوان چاي کردم 
رد کافي شتتاپ شتتد و با دیدنم با جدیت و تو همین بین ستتمیه با عجله وا    

 ناراحتي گفت : 
 تو اینجایي؟ -    
 لیوانو از روي پیشخون برداشتم و گفتم :     
 باید جاي خاص دیگه اي باشم ؟ -    
 چرا دستگاهتو خاموش کردي ؟عجله کن دوباره اعزام شدید -    
 با حرص لبامو بهم فشردم و با اخم و تخم گفتم :     
 االن که نوبت من نیست ... -    
سمیه که از همون اولم از اومدنم به بخش اورژانس مشکل داشت ..سري به     

 نشونه متاسف 
 بودنش تکون داد و دستگیره در رو رها کرد و بیرون رفت 
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لعنتي زیر لبي به خودم دادم و لیوان چایي رو حتي بدون اینکه مزه مزه کرده     
 باشمش روي میز رها 

 کردم و با سرعت خودمو به اورژانش و گروهم رسوندم . 
     **** 

امیدوار بودم از این خستتتگي که از دیشتت  تا حاال گریبونم گرفته بود پخش     
 زمین نشم . 

دیگه کشش یه ماموریت دیگه رفتن رو نداشتم ...هنوز دلم براي اون یه لیوان     
 چاي داه پر مي 

 . کشیدو براش له له مي زدم 
دیگه نباید با این همه ماموریت رفتن دوباره اعزامم مي کردن بخصتتوص که     

 گروه بعدي جایگزین شده 
 بودند. 

ستتاعتمو که نگاه کردم ، دیدم شتتاید بتونم الا قل با یه بیستتکویت و یه لیوان     
 چاي ، سر و صداي معده 

 امو کمي بخوابونم ... 
د کافي شاپ به درد نخور بیمارستان شدم و رنگ که به روم نمونده بود...وار    

 به چند نفري که جلوي 
پیشتتخون ایستتتاده بودن نگاهي انداختم و منتدر شتتدم که کمي خلوت بشتته 

 ...اسمش کافي شاپ بود 
 اما همه چیز توش پیدا مي شد . 
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وقتي اخرین نفرم ساندویچشو برداشت و رفت چشمم به بسته سی  زمیني     
 و ساندویچ روي 

سکویت پ شخون موند و یه لحده ه*و*س کردمبراي همین بي خیال چاي و بی ی
 شدم و یه گور باباي معده 

سي 7 س سی  زمیني با کلي  سته  ساندویچ و یه ب گفتم و به طرف گفتم بهم یه 
 که روش مي ریزه بهم 

 بده ... 
سته      سریع ب سه  سته اش مي ر شحالي از اینکه معده ام بالخره به خوا با خو

 زمیني رو سی  
سر، ترکیبي از یب  شت  سمت یکي از میزا برم که از پ ستم به  شتم و خوا بردا

 صداي سیلي مانند و 
 صداي برخورد شدیدي رو شنیدم . 

  
سال چاق بیهوش روي زمین افتاده .      شتم و دیدم یب مرد میان صله برگ بالفا

 ساندویچي رو که روي 
س شته بودمو رها کردم و با همون ب سر مرد بیچاره میز گذا سی  زمیني باالي  ته 

 رفتم ، در حالي که با 
خودم فکر میکردم در حال از دست دادن یه ساندویچ خوشمزه هستم . سی  

 زمینها رو هم روي زمین 
 رها کردم 
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چند دقیقه بعد توي کافیشتتاپ بیمارستتتان به جاي اینکه معده امو از ستتیري     
 خوشحال کنم ، در حال 

ستاراي قبلي  حفظ راه هوایي سیدن یکي از پر بودم . تو همون بین همزمان با ر
 بخش اورژانس ،که 

قدمشتتم خیلي هم بد بود، تنفس مرد بیچاره متوقف شتتد و نبي ضتتعیفي که 
 احساس میکردم هست از 

 بین رفت . شانس بهتر از اینم مگه مي شد! 
ما جمع شتتتد     یت دور  یاي قلبي ریوي کردم ، جمع به اح ه وقتي شتتروب 

 بودند....اخه بیشتر مشتریاي 
کافي شتتاپ مردم عادي بودن که با دیدن این صتتحنه یا شتتوکه شتتده بودن یا با 

 موبایالشون در حال فیلم 
ست که ترجیح مي  سم مردم ما سان بودند...این ر برداري از جون دادن یب ان

 دن ...ضبط کننده لحده ها 
 باشن تا مفید بودن براي اطرافیانشون ! 

ستار به شدت هول کرده بود و دست و پاشو گم کرده بود و تنها کار مثبتي پر    
 که کرده بود این بود 

 که سریع بچه هاي بخش اورژانسو که نزدیب به کافي شاپ بودنو خبر کنه . 
در نهایت با رسیدن تجهیزات ،و با قرار دادن مونیتور و مشاهده فیبریالسیون     

 بطني با نوسان باال، 
 ل احیاي قلبي پیشرفته را شروب کردیم . پروتک
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شروب به تعبیه کاتتر وریدي کرد و من      بالخره پس از دفیبریالسیون ، پرستار 
 در حالي که مجبور شده 

بودم جلوي اون جمعیت که مالحده اي به خلوت شتتدن دورمون نمي کردند 
 دمر روي زمین کافیشاپ 

سیبزمیني  سم رفت پي  شم ،تازه حوا سم دراز بک شده اي که به لبا سرخ  هاي 
 چسبیده بودن و من 

 توي اون شرایط مرد بیهوش رو انتوبه مي کردم . 
تا اینکه بالخره      به احیاي قلبي ادامه دادیم  یدي،  پس از برقراري مستتیر ور

 برانکار رسید. 
ضعیفي رو لمس کنم ، بیمار را روي برانکار      سته بودم نبي  در حالي که تون

 و به سمت گذاشتیم 
 بخش اورژانس تو طبقه پایین رفتیم 

 اما توي آسانسور، از شانس بد من و مرد ، نبضش دوباره از بین رفت .     
شد در حالي که هنوز مقداري از راه تا بخش مونده بود،      سور که باز  سان در ا

 سعي کردم بهش 
...و کار زیادي از ماستتتاژ قلبي بدم اما برانکار بلند بود و من ریزه میز و الغر 

 دستم بر نمي اومد 
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براي همین براي نجات جون بیمار دیگه به چیز دیگه اي توجه نکردم ... به     
 اینکه کسي منو توي اون 

وضتتعیت ببینه و هزارتا اما و اگر بیاره براي همین با عجله پامو روي میله پاییني 
 برانکار گذاشتم و زانوي 
 چسبوندم و شروب به ماساژ قفسه سینه کردم .  اویکي پامو به لبه تخت

ساژ      سمتمون مي اومدن و من مرت  ما شدن و به  بچه هاي بخش متوجه ما 
 قلبي مي دادم و زیر 

 ل  زمزمه مي کردم ...نفس بکش نفس بکش .. 
که یه دفعه نبضش برگشت و من با خوشحالي از روش پریدم پایین و دوباره     

 نبضشو گرفتم .. 
تو همین حین پرستارا و دکتر یزداني که هنوز درست و حسابي ندیده بودمش     

 تخت و با بیمار 
تحویل گرفتن و به ستتمت بخش رفتن و من رنگ و رو پریده تازه فرصتتت پیدا 

 کردم به لباسم و سس 
گوجه فرنگي و خاک نشسته روش نگاهي بندازم و تازه به حالت چندشم برسم 

 و  و بخوام باز به خودم
شانسم فحشي نثار کنم که صدایي از پشت سر اونقدر هولم کرد که فحشامم 

 یادم رفت 
 به این جثه ریزت نمیاد انقدر تر و فرز باشي ! -    
با دقت نگاهي      باش و نگاه شتتوخش  به خنده روي ل با عجله برگشتتتم و 

 انداختم و با خنده خسته اي 
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 گفتم : 
برگشتتت وگرنه ری س بخش دیپورتم مي فقط شتتانس اوردم طرف نبضتتش -    

 کرد به جاي سابقم 
همونطور که خنده رو لباش بود و به ستتمتم مي اومد یهو خنده از رو لباش     

 محو شد با تته پته به 
 پشت سرم سالمي داد و سر به زیر از کنارم گذشت 

شم دکتر      شم تو چ شتم که یهو چ شم دوختم و برگ با نگراني به رفتن نگار چ
 موحد با اون اخم و تخم 

 همیشگیش شدم .. 
 رئیس بخش نبود اما بعد از رئیس بیمارستان همه کاره بود     
نگاهش دقیقا به لکه سس روي لباس و بعد صورتم بود که با نگراني درست     

 مثل دانش اموزي که 
توبیخ شتتده باشتته دستتتمو کمي باال اوردم و بي اراده و بدون اینکه بدونم براي 

 چي همچین چیزي رو 
 مي گم از ترس گفتم : 

 االن تمیزش مي کنم -    
نمي دونم تو نگاهش تمسخر بود..پوزخند بود ....چي بود که داشت دیوونم     

 مي کرد.. 
من که کار اشتتتباهي نکرده بودم الاقل با نجات جون یه انستتان مطم ن بودم     

 که کار اشتباهي از من 
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 سر نزده بود... 
سور      سان صوص که اونم منتدر ا ستم بخ ستادن زیادو جایز نمي دون دیگه ای

 بود ..با یه ببخشید به 
جاي اینکه از بخش خارج بشتتم به ستتمت بخش رفتم و از دیدش با حرص 

 خارج شدم 
 نگار که موج نگراني و حرص خوردنمو مي دید به سمتم اومد و گفت :     
 فکر کنم تمام ماجرا رو دید -    

  
 با حرص شونه هامو باال انداختم و گفتم :     

 خوب که چي ؟ببینه ...نجات دادن جون یه ادم که توبیخ شدن نداره ؟ -    
 نتونست خنده اشو کنترل کنه و زودي زد زیر خنده و گفت :     
واال با اون پوزیشتتن یه دوربین کم بود که از شتتیرین کاریات فیلم بگیره -    

 یه این ...فقط دعا کن سم
 قضیه رو دست نگیره براي بیرون کردنت از اینجا 

 به سمیه چه ربطي داره ؟ -    
 بعد یه دفعه از کوره در رفتم و گفتم :     
 اصال دکتر موحد اینجا چیکار داشت ؟  -    
 نگار لباشو کمي کج کرد و گفت :     
 نمي دونم ...فقط مي دونم بد نگات مي کرد  -    
 مم به لباسم افتاد که فتانه از پشت میزش بلند شد و با دیدنم گفت : باز چش    
 اه ..چه خوب که اینجایي...باید بري باال ..کارت دارن ؟ -    
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 رنگ از چهره ام پرید و زودي پرسیدم :     
 چي شده ؟ -    
ستن باال اورد و منم با ناراحتي و فراموش کردن لکه      شونه ندون شو به ن ستا د

 لباسم از بخش  روي
 خارج شدم و به سمت اسانسور رفتم . 

همه چیز دقیقا از چندماه پیش شروب شد...زماني که فکر مي کردم خوشبختر 
 از من توي دنیا وجود 

نداره ..درستتت همون لحده هایي که فکر و رکرم شتتده بود یه زندگي خوب و 
 بي دغدغه 

شده متعفن دور انداخته شدم زماني که براي آخرین بار مثل یه دستمال مچاله 
 و از زندگي 

 ساقط ...اون جا بود که فهمیدم چقدر بدبختم . 
 دستمو روي شقیقه ام مي رارم و چشمام مي بیندم و با نفرت با خودم مي گم : 

 ازت متنفرم هومن ...متنفر...لعنت به تو -
دن در اشب تو ي چشمام حلقه مي زنه و مي خواد که سرازیر بشه اما با باز ش

 اسانسور و کشیدن 
 یه نفس عمیم مهارش مي کنم . 

چند ماه پیش براي فرار از رو در رو شتتدن با بالي جون و روحم ، به هزار جون 
 کندن خودمو منتقل کرده 
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شته ام فکر کنم  شه هم نتونم به گذ شلوه با سرم  بودم به بخش اورژانس که هم 
 ...اما انگار نمي شد 

 مي نداخت .  ..همه چیز منو یاد اون
  
  

مقابل در ایستادم و چندین بار به صورتم دست کشیدم و با یه نفس عمیم دیگه 
 ، ضربه اي به در زدم و 

با دیدن دکتر تقوي  باز کردم و  به ارومي درو  باز بود  مه  که در نی جایي  از اون
 سالمي دادم و پرسیدم : 

 سالم دکتر...پایین گفتن که با من کار دارید؟ -
اي جو گندمي و صتتورت اصتتاله شتتده اش لحده اي خیره شتتدم که با به موه

 لبخند گفت : 
 بله بفرمایید تو  -

سمت مبلي  ستم به  شدم و درو کمي بستم و خوا آب دهنمو قورت دادم و وارد 
 که از اول بهش اشاره 

کرده بود برم که باز دکتر موحدو دیدم که خیلي ریلکس و در حالي که یکي از 
 ون یکي پاهاشو روي ا

 انداخته بود روي مبل نشسته بود به من نگاه مي کرد . 
با ترس و نگراني از موقعیت به وجود اومده پایین به اونم با لرز سالمي دادم که 

 یهو یاد لکه روي لباسم 
 افتادم ..افتضاه بود..بدجور خودنمایي مي کرد..آبرو دیگه برام نمونده بود 
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شدنش روي  شو ازم گرفت و پس زودي براي دیده ن شستم که نگاه خیره ا مبل ن
 به دکتر تقوي چشم 

 دوخت ...من هم نگاهم به دکتر تقوي ثابت موند که شروب کرد: 
 چند ماه که تو بخش اورژانسي؟ -

 زیر چشمي نگاهي به دکتر موحد انداختم و با نگراني گفتم : 
 ماه -
 راضي هستي؟  -

سواال هم شد که قبل از نمي دونم چرا فکر مي کردم این  ش مربوط به موحد می
 جواب دادن هي زیر 

 چشمي نگاهش مي کردم 
 بله ...راضي هستم -

یهو این فکر که از شتتیرین کاري پایینم براي تقوي خبري اورده باشتته بي اراده 
 گفتم : 

 من فقط مي خواستم جونشو نجات بدم ... -
 دکتر تقوي ابروهاشو باال داد و سوالي بهم خیره شد 

 نبار سرمو چرخوندم طرف دکتر موحد و با گله گي رو به تقوي گفتم : ای
 خطایي از من سر زده ؟ -

 دکتر تقوي لبخندي زد و راحت به صندلیش تکیه داد و گفت : 
 از این به بعد مي ري بخشي که زیر ندر دکتر موحده ...مشغول میشي ... -
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شت مي اومد تو حلقم بعد از چند ماه جون ست مزدم این بود  قلبم دا کندن د

 برم بخش قل  ... جایي 
که یه راست زیر ندر دکتر موحد، استاد بد اخالق دوره دانشجویم بود..استادي 

 که دو بار منو از 
 درسش انداخت و دست اخر با نمره  پاسم کرد 

سعي کردم هرچي فشار عصبیه رو از خودم دور کنم ..و اصال به این فکر نکنم 
 اب  که  ساعته جز

چیز دیگه اي نخوردم ..به این فکر نکنم که نباید مي پریدمم روي تخت ...و 
 بیشتر از همه به این فکر 

نمي کردم که به خاطر اینکه جز خانواده هاي مرفهین بي درد نبودم هومن پرتم 
 کرد دور...مني که جز 

ستان و مادري خونه دار  شهر ستاناي بزرگ  شپز توي یکي از بیمار ه کیه پدر ا
 مرت  از درد پاهاش و 

یه برادر کوچکتر از  نداشتتتم ...وهمچنین  ید کس دیگه اي رو  نال کمرش مي 
 خودم که مرت  براي من و 

سابي  سال بود درست و ح سر درست مي کرد...مني که تازه یک خانواده ام درد
 مشغول به کار شده 

ایام در  بودم ..و به خاطر مستتائلي مجبور شتتده بودم زماني که همه هم دوره
 حال گرفتن تخصصاشون 

 هستن ... گرفتن تخصصمو کنار بذارم 
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 چرا دکتر ؟ -
و باز همون لبخند که دیگه برام داشتتتت عذاب آور مي شتتتد و هیچ جذابیتي 

 نداشت 
 دلیل نمي خواد دکتر فروزش -

شتم که  ساس توپي رو دا شروب کرده بود..از اینکه اح شو  بغي لعنتي باز بازی
 پارتي  به خاطر نداشتن

 به این ور و اون ور پرت میشه ..داشت خردم مي کرد 
 لطفا از فردا تو بخشي که گفتم مشغول شید -

دیگه دید زدن دکتر موحد و شاهکار پایین و لکه سس گوجه روي لباسم اصال 
 خودنمایي نمي 

کردند..تنها متعج  بودم که اگه قرار بود از بخش درم بیارن چرا م*س*تقیم 
 تقوي چنین چیزي خود دکتر 

 رو ازم خواسته ..رئیس بخشم مي تونست این کارو کنه ... 
 مي تونید برید دکتر -

با ناراحتي و چهره اي عصبي از جام بلند شدم ... همچنان تقوي لبخند به ل  
 داشت ..از اینکه نمي 

ستمم کاري کنم  ستم و بگم نه ، از خودم بدم اومده بود...نمي تون ستم وای تون
 تازه تو این ..من 

بیمارستتتان جا افتاده بودم و نباید کارمو از دستتتت مي دادم ..اونم تو یکي از 
 بهترین بیمارستانهاي تهران 
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 فصل دوم : 
  

تمام طول راه به جاي اینکه چشتتمامو رو هم بزارم و یه چرتي بزنم تنها به این 
 فکر کرده بودم که آخه 

فهمیده بود باید برم بخش موحد چرا؟حتي اخرین جمله نگار بعد از این که 
 مثل پتب تو سرم نواخته 

 میشد که بهم گفته بود هومنم برگشته و تو همون بخشه 
شمامو مي بندم و باز مي کنم .انگاري زندگي هیچ وقت  صبي چندین بار چ ع

 نمي خواست روي خوش 
 به من نشون بده .. 

  
  

اده مي شتتم و پله ها رو به جلوي خونه که مي رستتم با کلي اندوه از ماشتتین پی
 یکي پس از دیگري باال 

 مي رم . 
  

مقابل در واحد اجاره ایم مي ایستم ..کلیدو با بي میلي هرچه تمام تر توي قفل 
 خونه مي ندازم و وارد 

مي شتتم ..یه خونه کوچیب یه خوابه ..با وستتایلي که نمي شتته گفت لوکس و 
 مدرنن ..برعکس یه خونه با 

 که میشه گفت ... مي شه باهاشون فقط زندگي کرد. وسایل دسته دومي 
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سکوت خونه با صداي قدمهاي کفشام شکسته میشه ... به سمت کتري روي 
 گاز مي رم و برش مي 

 دارم و از اب پرش مي کنم و به این فکر مي کنم . که چرا وضعم اینه ؟ 
نم کل  به دندون مي گیرم و با حرص کتري رو روي گاز مي کوبم و سعي مي 

 آروم باشم 
شیم در میاد..رغبتي به جواب  صداي زنگ گو شن مي کنم  زیر کتري رو که رو

 دادن ندارم اما میدونم که 
 اگه مامان باشه دست بردار نیست 

 گوشي رو از تو کیفم در میارم و جوابشو مي دم : 
 الو مادر کجایي تو؟ -
 سالم تازه رسیدم خونه -

 فهمم که مصیبت جدیدي در راهه از تن صداي گرفته و مضطربش مي 
 چي شده ؟چرا نگراني؟ -

ستم ...انگار که  صال ادم نی ساده هم نمیگه ...انگار که ا شید  سته نبا حتي یه خ
 فقط آفریده شدم که 

 بالهاي اون خونه رو جمع کنم ..همین و بس 
 خدا رلیل کنه این حمیدو...با موتورش دوباره زده به یکي ... -

 .این مادرمم همش از من انتدار داره حرصم مي گیره ..
 خوب حاال میگي چیکار کنم ؟ -

 انتدار این حرفو ازم نداره و با صداي گالیه مندي میگه : 
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موتورشتتو گرفتن ... طرفم شتتکایت کرده ... فعال به قید ضتتمانت ازاد ه ولي -
 جریمه شده و باید پول طرفو 

 بده تا رضایت بده 
 با حرص مي گم : 

 خ  ؟ -
وتش طوالني مي شه ...مادرم اصال وضعمو درک نمي کنه ...همیشه همین سک

 طور بود 
 طرف  تومن مي خواد -

 طاقتم تموم میشه 
 از کجا بیارم ؟ -

 سریع تغییر موضع مي ده 
 مادر من که نگفتم تو بدي ...فقط گفتم بدوني -
تا اخر این باشتته همون ...اول و آخر که باید باز من بدم ..منم میگم ندارم ...-

 ماه باید خونه رو خالي 
ندازه جور  به ا پاس کنم ...که هنوز پول  تا چهار روز دیگه  ید  با کنم ..چکمو 

 نکردم 
 و باز این مادر ساده من حرفي مي زنه که خونمو به جوش میاره 

 خوب مادر تو دکتري...وضعت -
 صدام ناخواسته باال مي ره : 

.بابا من بدبخت تازه تونستم یه کار درست ماِدر من ...دکتر هستم که هستم .-
 و حسابي گیر بیارم و 
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سابقه کار دارم که فکر مي کني میلیاردي  صال چقدر  خودم یه جا بند کنم ...ا
 پول در میارم ... بعدشم 

 مگه همه دکترا پولدارن یا دارن پول پارو مي کنن ؟.. 
ند راشتتي کرده و گمثل اینکه یادت رفته چقدر پستتر یکي یه دونت برام خرج ت

 باال اورده که به خاطر بابا 
صتتتداشتتو در نیوردم و هي هرچي که در میارم و بهش مي دم ...حتي اونقدر 

 درگیر کار کردنم که مجبور 
 شدم یه مدت قید تخصص گرفتنو بزنم ..اونوقت تو دم از پول مي زني؟ 

داري  چي گفتم مگه مادر؟ ...باشتته ..کار کن ..توقعي نیستتت ..تو هم حم-
 پوالیي که براي خودت در 

 میاري رو براي خودت خرج کني ..سهم ما هم همیشه میشه پز دادن شغلت 
سر ما مي راري ؟این که دیگه  شو  صص نگرفتنتو منت شم مادر چرا تخ ..تازه ا

 تقصیر ما نیست ...خودت 
 ولش کردي ..ما که بهت نگفتیم مادر من 

 اد مي گم : این حرفش انقدر عصبیم مي کنه که با د
مگه تا حاال کم پول دادم که اینطوري حرف مي زني...؟آره تخصص گرفتنمو -

 ول کردم ..خوب که چي 
 ؟شما هم بدتر از همه ...هي نمب بریزید رو زخم ادم 

باشتته مادر خودت عصتتبي نکن ...حاال گذشتتته ...ندونم کاري خودت و -
 دیگرانو چرا سر ما مي کوبي 
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 ه کارات برس ..ما هم خدایي داریم .. مادر؟...برو... برو ب
  

اشکم در میاد...اینم از مادرم ...انگار نه انگار دو ماه پیش پول عمل پاشو داده 
 بودم مبلغي رو هم به 

شت ..حتي اون پولو هم  سف دا ستش ...جاي تا حمید براي گم کردن پول دو
 از یکي از دوستانم قرض 

کنه که من هیچي ندارم ..هیچي...تازه گرفته بودم ...اما کي مي خواستتت باور 
 زخم زبونم مي زد به 

کار نکردم ...آخه گ*ن*ا*ه من چي بود این وستتط .؟...ستتاده لوحیم ...؟یا 
 حماقتام ؟ 

 *** 
  

با دیدن ستتاختمان بیمارستتتان و کمي اونطرف تر که بخش اورژانس بود به یاد 
 دیروز و بیرون کردنم مي 

 افتم 
خوشحال باشه ..از اینکه نیستم و قرار نیست که جاشو  چقدر االن باید سمیه

 بگیرم 
وارد بخش که میشم احساس مي کنم که هیچ کسي رو نمي شناسم ..در حالي 

 که تب تکشونو مي 
شتتناستتم ..چون همشتتون همونایي هستتتن که ستتال اول گرفتن تخصتتصتتم ، 

 روزهامو باهاشون سپري کرده 
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ه حسي که نمي خواد یه لحده هم رهام بودم ...یه حس غریبي پیدا مي کنم ..ی
 کنه 

تنها آرزویي که مي تونم امروز داشته باشم ..ندیدن هومن و اون پوزخنداییه که 
 همیشه گوشه لبش جا 

 خوش کرده است .. 
  

گه کمي      که ا به این فکر مي کنم  تاق دکتر موحد عبور مي کنم و  نار ا از ک
 بیشتر به تقوي اصرار کرده 

سکو صه اخر بودم و  ت نمي کردم الزم نبود که امروز این بخشو تحمل کنم .غ
 هفته هم میاد و اضافه 

 میشه به تمام دردام که تلمبار شدن سر دلم .. 
براي همین تو یب تصتتمیم آني مي خوام عق  گرد کنم و برم ستتراه دکتر     

 تقوي که یه دفعه در اتاق 
شه و خودش توي چهاچوب در ظا شه ... به طوري که دکتر موحد باز می هر می

 مجبور مي شم دو قدمي 
سالم بلده ..بد اخالق  شر  سالم کنم اما مگه این ب سریع بهش  برگردم عق  و 

 ..بد عنم ... مثل همیشه 
 تازه اگه حالمو نگیره خوبه 

 االن وقت اومدنه ؟ -    
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مي خوام نگاهم رو به ستتمت ستتاعتم بچرخونم ..اما جراتش را ندارم ...از     
 قامت و نگاهش همیشه 

 ترس داشتم و دارم 
 سکوتم روکه مي بینه ..نگاهي به سرتا پام مي کنه و مي گه :     
دیگه تکرار نشتته ...االنم عجله کن که دارم مي رم به چندتا از بیمارا ستتر -    

 بزنم ...مس ولیت چنداشون 
 از این بعد با توه 

رم که ستتري تکون بدم و بي حرف با جدیت کالم و نگاه خیره اش تنها قاد    
 براي تعویي لباسم برم . 

چند دقیقه بعد در کنار دکتر موحد که انگار که تازه یاد دوره دانشجویم افتاده     
 باشه منو از این تخت 

به اون تخت مي برد ...درست مثل وقتایي که مي خواست ازمون سوال بپرسه 
 و جلوي جمع 

 مي پرسید ضایعمون کنه ...هي ازم سوال 
شت      شایندم نبود ...یه جورایي دا صال خو و این حرکت جلوي بقیه همکارا ا

 عصبیم مي کرد ...اما 
صمو نگرفته بودم ...اما  ص شتم ...من که هنوز تخ انتدار زیادي هم نباید مي دا

 اینکه فقط داشت این بالها 
س سر من مي اورد واقعا برام ناراحت کننده بود...باالي  را ر یکي از بیمارو تنها 

 که رفتیم پرونده اشو 
 برداشت و مشغول خوندن شد. 
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شد      شم کردم و به الهام که از جلوي در اتاق رد مي  ستامو توي جی  روپو د

 خیره شدم که دکتر 
 موحد با تشر بهم گفت : 

 چرا عین هو ماست وایستادي و بیرونو نگاه مي کني؟بیرون خبریه ؟ -    
هول یه دفعه دستتتامو بیرون اوردم و بهش خیره شتتتدم ...نمي از تعج  و     

 دونستم اصال چي بهش 
 بگم که خودش گفت : 

تا اونجایي که یادمه اکثر دوره هاي آموزش رو گذروندي ...حداقل نصفشو -    
 با من گذروندي...مگه 

 نه ؟ 
ت راز خجالت و ناراحتي چندین بار چشمامو بستم و باز کردم و بغضمو قو    

 دادم ...مي دونستم که تن 
صتتتداش باالتر از اینم مي ره .. اما جلوي بیمار و براي حفظ ارامشتتش زیاد 

 صداشو باال نبرده بود... 
صورتم      ستي به  مندورشو گرفته بودم براي همین با رنگ و رویي پریده اول د

 کشیدم و بعدم به 
وال زیتش کردم و چند تا سطرف بیمار که یه زن میانسال بود رفتم و شروب به وی

 ازش پرسیدم 
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دکتر موحد همونطور خیره نگاهم مي کرد .زن رو دیروز عمل کرده بودند و     
 کمي دست و پاهاش ورم 

سینه اش درد  سه  شت که حین ویزیت کردنش رو به دکتر گفت که کمي قف دا
 مي کنه 

 دکتر موحد نگاهي به من انداخت و بعد به بیمار گفت :     
ست به -     شکلي ه ستن ...هر م دکترتون از این به بعد خانوم دکتر فروزش ه

 ایشون بگید 
شون      سترس افتاده بودم ... هر دو بعد از       ماه دوري از این بخش کمي به ا

 داشتن به من نگاه مي 
 کردند... 

شن      شونو گم مي کنن و هول مي  ست و پا ستم موحد از ادمایي که د مي دون
 بي زاره  به شدت

صول اولیه رو رعایت کنم و همه چیزو به  شم و تمام ا سعي کردم اروم با ..پس 
 یاد بیارم ... 

 لطفا چندتا نفس عمیم بکشید -    
 زن به حرفم گوش داد و شروب کرد به کشیدن نفسهاي عمیم ..     
موحد چند قدمي عق  رفت و دستتت به ستتینه به کارام خیره شتتد..از اینکه     

 نمي زد و نمي  حرفي
 خواست ضایعم کنه با خیال راحتري وضعیت بیمارو چب مي کردم 

 وقتي از وضعیتش مطم ن شدم رو به دکتر موحد گفتم :     
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تنفستتش خوبه ...البته براي اطمینان ریه هاشتتم باید چب بشتته که عفونتي -    
 نکرده باشه ...هرچند 

 من تو سرفه هاش چیز مشکوکي نمي بینم 
 د با لبخندي رو به زن گفتم : بع    
نگران درد قفسه سینه اتون نباشید به خاطر خارج کردن خلطیه که توي ریه -    

 هاتون جمع شده بوده 
 ..که تو این حالت این درد کامال طبیعه 

  
  

بیمار که زیاد از حرفام ستر در نمي اورد تنها سترشتو تکوني داد و منم بهش     
  لبخند زدم و سرمو بلند

 کردم و به موحد نگاه کردم 
با اون شخصیتش معلوم بود که انتدار افرین و احسنتو ازش نداشته باشم یا     

 حتي یه کلمه خوبه ... 
البته تشتتخیص شتتاقي هم نکرده بودم ...اما ته دلم قلقلب مي رفت که بهم     

 بگه خوبه ..هنوز یه 
خودشتتته ..بي روه و بي  چیزایي یادته ..ولي نگفت و مطم نم کرد هنوز خود

 احساس ..یه چیزایي تو مایه 
 هاي سنگ از اونم بدتر 
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شدم که      ستور بعدیش  شدم و منتدر د صال ناراحت ن پس از تخس بودنش ا
 گفت : 

 چندتا بیمار دیگه هستن ...باید به اوناهم سر بزنیم -    
 سري تکون دادم و پشت سرش از اتاق بیرون اومدم .     
 با دیدنم چشمب بانمکي زد و قایمکي بهم گفت :  الهام    
 خدا بهت رحم کنه .. -    
و شتتروب کرد ریز ریز خندیدن ...هنوز همونطور شتتیطون بود ...یه لحده     

 احساس کردم که چقدر دلم 
براي این بخش و ادماش تنگ شتتده ...چطور تونستتته بودم که       ماه از اینجا 

 دور باشم ...با بالیي که 
 هومن سرم اورده بود شاید باید بیشتر از اینا از این بخش دور مي موندم . 

بغي مي کنم ...و نگاه دو نفر دیگه از بچه ها که از اتاق خارج مي شتتن رو     
 ندید مي گیرم و دنبال 

دکتر موحد راه مي افتم ...نباید به گذشتتته ها فکر مي کردم ..چون هم هومن 
 تموم شده بود هم 

 هام  گذشته
 فصل سوم : 

  
شده بود  شت انگار دوباره همه چي  شروب کارم تو بخش مي گذ یب هفته از 

 درست مثل 
 سابم ...سابقي که ناراحتي هیچ چیزي رو نداشتم و دنیا به کامم بود. 
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با نوشتتتن اخرین جزئیات مربوط به بیمار از اتاق خارج شتتتدم و به ستتمت 
 استیشن پرستاري رفتم 

ستارا که تازه تو بخش مي دیدمش خواستم که پرونده یکي دیگه و از یکي از پر
 از بیمارا رو بهم بده ... 

سمتم گرفت  شت با لبخند پرونده رو به  سبزه و با نمکي دا صورت  پرستار که 
 ..دست بلند کردم و بهش 

 لبخندي زدم و پرونده رو ازش گرفتم و مقابلم گذاشتم و ازش پرسیدم : 
 ؟  تازه اومدي این بخش-
 نه دکتر -

شده و موهاي تازه رنگ کرده اش  صاله  صورت ا سر بلند کردم و نگاهي به 
 انداختم که خودش گفت : 

 یه چهار ماهي میشه -
 با تعج  نگاهش کردم که چونه پر حرفشو مجددا با خنده تکوني داد و گفت : 

شما رو تا حا- شید..درسته خانوم دکتر؟من که  شما جدید اومده با  الفکر کنم 
 ندیدم 

حوصتله جواب دادن زیاد و نداشتتم براي همین مکک کوتاهي روي صتورتش 
 کردم و بعدم به پرونده جلو 

 دستم نگاهي انداختم و گفتم : 
 نه .. من خیلي وقته که اینجام -
 جدي ؟پس چرا من تا حاال شما رو اینجا ندیده بودم ؟ -
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بخش جوابم پس بدم همینم کم مونده بود که به پرستتتار لوس و خوش خنده 
 ...دست تو جی  روپوشم 

کردم و خودکارمو در اوردم که دو پرستتتار دیگه از راه رستتیدن و رفتن کنارش 
 ایستادن و با خنده و لبخند 

 بهم سالم دادن 
با حرکت ستتر و ستتالمي که به ارومي بهشتتون مي دادم نگاه ازشتتون گرفتم و 

 خواستم داروهاي جدید 
صدایي از انتهاي سالن ندرمو جل  کرد...سرمو بلند  بیمارو بنویسم که سر و
 کردم و به انتهاي سالن 

 سوالي خیره شدم 
اما با دیدن شخصي که داشت همراه دو نفر دیگه از دکتراي بخش به سمتمون 

 مي اومد..نگاه پر 
 سوالمو از بین برد و تپش قلبم رو براي لحده اي متوقف کرد 

شتتده ..البته تنها براي چند ثانیه اي ..چند احستتاس مي کردم زمان هم متوقف 
 ثانیه اي که مي تونست 

به سرعت باد... گذشته در خواب رفته امو به یکباره بیدار کنه و طوفان شدیدي 
 رو در اعماق وجودم به 

 پا کنه 
بغضي که معلوم نبود یهویي از کجا سر و کله اش پیدا شده بود... توي گلوم به 

  راحتي هر چه تمام تر
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جا خوش کرد و به شتتتدت شتتروب به ازار دادنم کرد....به طوري که دلم مي 
 خواست به گلوم چنگ بندازم 

 و از دستش خالصي پیدا کنم ... 
سه پرستاري که ازشون هیچ شناختي نداشتم با دیدن هومن و دوتا دکتر دیگه با 

 خنده به انتهاي 
 :  بالفاصله گفتسالن چشم دوختن و شروب به پچ پچ کردند که یکیشون 

 بالخره تشریف فرما شدن -
رنگ صورتم به شدت پرید ..پشتم به پرستارا بود و دیگه صدام در نمي اومد... 

 اونقدر حالم بد بود و 
رنگ صتتورتم پریده .... که اگه رژ ل  کمرنگي رو که امروز صتتبح از ستتر بي 

 میلي به لبام نزده بودمو به ل  
نشون مي دادم که چقدر اوضام اسفناک شده و  نداشتم ..بي تردید به همشون

 قابل ترحم هستم 
 ..ترحمي که به دید دیگران ترحم بود و به دید خودم عذاب .. 

هنوز منو ندیده بود..چه خوب بود بچه هاي پرستتتاري ،جدید بودن و منو نمي 
 شناختن 

یاري ستترم رو بر مي گردونم و مي خوام داروهاي بیمارو تغییر بدم ..اما رهنم 
 نمي کنه که اصال باید چي بنویسم 

 صداي قدمهاشون مرت  داشت بهم نزدیب مي شد. 
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کاش موجودي مثل زن نبودم که تمام استتتقامتم بشتته کنترل اشتتکایي که خدا 
 براي رهایي از دردا 

 برامون گذاشته .. 
 چشمام حتي نوشته هاي توي پرونده رو نمي دیدن 

شادش و جوابي که پرس صداي  تارا بهش مي دادن ...بي طاقتم مي کنه شنیدن 
 ...دیگه براي رفتن و 

 ندیدنش خیلي دیره ...پاهام خیلي وقته که میخکوب زمین شدن 
سم داروها رو به یاد  شتر خم مي کنم توي پرونده و تالش مي کنم ا سرم رو بی

 بیارم ...اما نمیشه 
شیریني رو به طرف پرستا سد که جعبه  شم مي ر صداش به گو ته و با را گرفباز 

 شوخي بهشون تعارف 
 مي کنه که بردارن ... 

 صداي دکتر عرشیا رو هم مي شنوم که به هومن مي گه :. 
 کاش زودتر زن مي گرفتي که از این خسیس بودنت دست بکشي -

سه  شیدم ...ب سه هرچي ک ستام نگاه مي کنم که نلرزن ...ب دعا مي کنم و به د
 هرچي تحقیر شدم و 

شدم از اونجا صدام در نیو شون نادیده گرفته  صمیم مي گیرم تا هنوز بین مد...ت
 دور بشم 

 اما با صداي شاد و شوخش این بازي قایم موشب بالخره تموم مي شه 
 بفرمایید خانوم دکتر -
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 جعبه رو به سمتم گرفته و مي خواد که شیریني بردارم     
شک     شکیل حلقه ا سختي دارم مبارزه مي کنم از ت ستن در به  ایي که حقم ه

 برابر تمام نامردیاش 
 باز صدام مي کنه :     
 بفرمایید خانوم دکتر -    
با کلي فشاري که رومه و به سختي سرپام ...سرمو بلند مي کنم و به سمتش     

 مي چرخم .. 
تا منو مي بینه رنگش مي پره ...با پریده شتتدن رنگش ناخواستتته کمي جون     

 مي گیرم 
 پرستار با لبخند و خنده بهم نگاه مي کنن  سه    
دکتر عرشیا که دوست صمیمیه هومنه ..شیریني نصفه نیمه اي که خورده رو     

 از دهنش دور مي 
کنه و قدمي به عق  مي ره که همون پرستتتار خوش خنده ستتبزه رو با خنده و 

 عشوه خاص خودش 
 مي گه : 

  
  

 اي دکتره ...خانوم دکتر بردارید...شیریني عروسي من و آق-    
با حرفش      تمام حس تنفرم براي لحده اي از تعج  زیاد ...از بین مي ره و 

 سرم رو با ناباوري حرکتي 
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به  باره برمي گردم و  ندازم و دو تازه عروس هومن ندري مي  به چهره  مي دم و 
 صورت رنگ پریده هومن 

 خیره میشم 
کرده ... اما در اوج ناباوري موفم مي شم سخته ...درد تا مغز استخونم نفور     

 و لبخند بي جوني مي 
 زنم و حرفایي که در اراده من نیستن رو به زبون مي یارم : 

 تبریب مي گم ...امیدوارم که خوشبخت بشید -    
هومن هنوز بهم خیره استتتت که با کنترل لرزش دستتتام .. پرونده رو بدون     

 اینکه چیزي توش نوشته 
 و مي بندم و به طرف زن هومن مي گیرم و مي گم : باشم ر

 وضعیتش باید هر یه نیم ساعت چب بشه ..داروهاش یادتون نره -    
با لبخندي چشمي مي گه و پرونده رو از دستم مي گیره ..لبخند تلخي بهش     

 مي زنم و مي 
 چرخم که برم که بیچاره خوش بین میگه : 

 شتید! خانوم دکتر شیریني برندا-    
چقدر هضتتم این کلمات برام ستتخت و ستتنگینه يشتتیریني عروستتي هومن     

 ...دکتر هومن کلهر ...ي 
ضم رو براي هزارمین بار در این چند دقیقه نفس گیر... به یه جون کندني      بغ

 قورت مي دم و با 
 لبخندي بر مي گردم و توي چشماي هومن خیره میشم و مي گم : 
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زیزم ...مزه شتتیرینیشتتم حاال حاالها تو دهنم هستتت قبال صتترف شتتده ع-    
 ...پس لطف کنید و سهم منم 

 همیشه دهنشون شیرین بمونه  Ϳبدید به اقا داماد...که انشا
شیریني رو به زنش      شه و هومنم با ناراحتي جعبه  دکتر عرشیا رنگش قرمز می

 که حتي نمي دونم 
شون سمش چیه مي ده و من با همون لبخند رو از مي گیرم و به راه مي افتم تا  ا

 یه جایي رو براي 
 نفس کشیدنم پیدا کنم ... 

چون دیگه نمي تونم رو پاهام وایستم ...صداي خنده هاي دوتا از پرستاراي     
 دیگه رو مي شنوم و 

 دکتر عرشیا که براي عوض کردن جو مرت  مزه مي پرونه و شوخي مي کنه 
اشتتکام بي صتتدا در میان ...به پهناي صتتورتم  اما من هنوز نرستتیده به جایي    

 ...!تمام شخصیتم رو خرد 
شده مي بینم ...به در انتهاي سالن نرسیده دست بلند مي کنم و دري که مدام 

 باز بسته مي شه و 
 جلو عق  مي ره رو کنار مي زنم و از اون سالن لعنتي خارج مي شم 

 ند تر مي کنم شدت اشکام بیشتر مي شه ...سرعت قدمهامو ت    
....به ادماي اطرافم توجهي نمي کنم که چرا دارن بد بهم نگاه مي کنن ... و     

 تنها مقصدم میشه 
 رسیدن به دستشویي 
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با دیدن در دستتتشتتویي ستتریع درو باز مي کنم و مي پرم توش و درو محکم     
 مي بندم و بهش تکیه 

دادن ... یواش یواش تکیه  مي دم و در حالي که پاهام دیگه تحملشونو از دست
 داده بر در ُسر مي 

شویي رو پر مي  ست ضاي د صداي هم هقم ف سمت پایین و همزمان  خورم به 
 کنه 

شینم و لحده به لحده هاي      شام و روي پاهام مي  ستامو مي رارم روي گو د
 گذشته رو به یاد 

 میارم .. 
    *** 
  

شده ...     صداش توي جیغ و هیاهوي مردم گم با خنده در حالي که از ترس  ي
 بازوشو چسبیدم داد مي 

 زنم و مي گم : 
 نمي شنوم ..یه بار دیگه بگو -    
 دستمو محکم گرفته و بیشتر فشارش مي ده و با داد مي گه :     
 دوست دارم -    
سام آور ترن هوایي رو      سر سرعت  انقدر روق مي کنم ..که ترس از ارتفاب و 

 و با فراموش مي کنم 
 شیطنت مي گم : 

 نمي شنوم هومن ..نمي شنوم -    
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سمت      ست بره  سرعت ترني که مي خوا بلند مي خنده و هردومون از ترس 
 پایین چشمامونو مي 

 بندیم و اون باز داد مي زنه : 
 دوست دارم ..ي -    
دستتتامو از روي گوشتتام پایین میارم ..و ستتر انگشتتتامو به لبهام مي رستتونم     

 ..اشکام بند نمي یان .. .
 میگم این استاد موحدو باید کجاي دلمون جا بدیم ؟ -ي    
 به حرفش مي خندم و اون مي گه :     
عصتتتا قورت داده بد اخالق ..نمیشتتته دو کالم باهاش حرف زد..ماه ادمم -    

 انقدر گنده دماه ؟ي 
ر موحد وقتي توي هم هم گریه هام به خنده مي افتم از ادایي که پشتتت ستت    

 باالي سر بیمار بودیم 
در اورد..حتي بیمار هم با ما مي خندید و بیچاره موحد عصتتباني شتتده بود که 

 چرا داریم مي خندیم 
 براي همین هممونو از اتاق بیرون کرد 

توي کافي شاپ بیمارستان وسط زم*س*تون سال قبل در حالي که کسي از     
 شدت سرما بیرون 

شده نیومده بود ...ت ستان که بخاریش خراب  شاپ بیمار ب و تنها توي کافي 
 بود و دوتامون داشتیم از 
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شن تولد مي گرفت  شت برام ج سرما قندیل مي بستیم با یه دونه کیب یزدي دا
 ...حتي شمع هم 

 نداشتیم . و مرت  بهم مي خندیدم 
  

                    
  

تي توي اون ستترما رو به روش چقدر گذشتتته برام شتتیرین و درد اوره ...وق    
 نشسته بودم و اونم 

سابي رو  ست و ح شن تولد در ستاش گرفته بود و بهم قول یه ج ستامو توي د د
 بعد از یب هفته کاري 

 سختو مي داد.. 
 چقدر صاح  کافي شاپ به دیوونه بودن دوتامون خندیده بود     
ست پس مي زنم اما بند نمیان ...     شکامو با د شدت ا ..ل  پاینمو محکم به 

 گاز مي گیرم و از جام 
شویي  ست صورتم پاک مي کنم و از د شکارو از روي  شم ...و محکم ا بلند مي 

 در مي یام و مرت  به 
 خودم مي گم 

من اون احمقو نه دوستتت داشتتتم و نه دارم ..اون انقدر پستتت هستتت که -    
 لیاقتش همون دختر ه 

 پرچونه باشه ... 
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ش     شب تو چ سمت طبقه باز ا سرعت از پله ها به  مام حلقه مي زنه و من به 
 پایین مي رم ... 

نمي خوام فرار کنم اما در توانم نیستتت ... هنوز خیلي زوده که ستتال با هم     
 بودنو فراموش 

حت دور  قدر را باور کنم منو چ که  کنم ..خیلي زوده ...هنوز خیلي زوده 
 اندخت 

زده وارد اتاقش میشتتم و بدون ستتالم کردن مي ...به دنبال دکتر احمدي در ن    
 گم : 

 من مي خوام برگردم بخش اورژانس ...البته اگه امکانش هست -    
 با تعج  از جاش بلند میشه و مي گه :     
 چرا؟ -    
 نفس عمیقي مي کشم و مي گم :     
 اونجا راحت ترم ...تازه مگه نیرو کم نداشتید؟ -    
 ل قصد خروجو داشت به سمت در میاد و مصمم مي گه : دکتر که از قب    
 نه -    
 وا مي رم ..به چشماي پف کردم نگاهي مي ندازه و مي گه :     
شم خانوم دکتر به خاطر کم بودن نیرو موافقت کردم ...هرچند وقتي -     ماه پی

 دکتر تقوي 
صص شد...اخه خانوم دکتر ...دکتري که داره تخ شاکي    و قل فهمید..خیلي 

 عروقو مي گیره چه ربطي 
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به اورژانس داره ؟تازه اشتتم شتتما به من گفته بودید دکتر تقوي قبول کرده ..اونم 
 براي یه مدت کوتاه براي 

اشنایي با بخش اورژانس ...مي دونید وقتي فهمید شما و من خودسر این کارو 
 کردیم چقدر از دستم 

 گله مند شد 
شو از اتاقش میاد بیرون و ب     سماجت جلو ي اعنتا به من به راه مي افته ..که با 

 مي گیرم و مي گم : 
 اگه دکتر تقوي اجازه بدن چي؟ -    
به چشماش خیره میشم و مندر اینکه بگه باشه که کسي از پشت سر مي گه     
 : 

 نکنه اونجا خبرایي که ما ازش بي اطالعیم خانوم دکتر؟ -    
دن صداش ..به سمت دکتر موحد که بداخالقتر از شوک زده و نگران از شنی    

 همیشه است برمي 
 گردم که دکتر احمدي شونه هاشو باال مي ندازه و میگه : 

 متاسفم ...از دست من کاري بر نمیاد -    
 و از کنارم رد میشه وبه دکتر موحد با خوشرویي سالمي مي ده مي ره ...     
مي کنه ..وبعد با جا به جا کردن کیفش دکتر موحد لحده اي خیره نگاهم     

 توي دستاش چند قدمي 
به سمتم بر مي داره و من سرمو پایین مي ندازم ..احساس مي کنم که مي خواد 

 بایسته اما 
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واینمیستتته و از کنارم رد میشتته و خیلي جدي موقع رد شتتدن از کنارم ..کامال 
 دستوري و با لحن بدي 

 میگه : 
 گه تو اتاقم باش دقیقه دی       -    

  
که      نه ...از این که کمي فکر ک جازه داده بودم  به مغزم ا تازه  با رفتن دکتر ...

 انقدر زود خودمو باخته 
 بودم ..از دست خودم شاکي بودم ... 

شیم این بود که جلوي هومن کم نیورده بودم ..که البته به ندرم      اما تنها دلخو
 خیلي هنر بچگانه اي 

 اصال باید نادیده اش مي گرفتم ... بود..من 
دقیقه بود که دکتر از دیدم محو شتتده بود...به پله ها نگاهي انداختم و به   -    

 سمت اسانسور 
 رفتم .. 

به شتتتدت بهم دستتتت داده      که  قارتي  از حرص و نگراني و احستتتاس ح
 بود..چندین طبقه رو بدون در 

 م .. ندر گرفتن تعداد پله ها پایین دویده بود
باره به بخش بر مي گشتتتم و باید هومنو با زنش مي دیدم      از اینکه باید دو

 دچار حالتي عصبي شده 
 بودم .. موحدم نمي تونستم دست به سر کنم ،منتدرم بود 
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به خودم      ند روزه بگیرم  ما مي تونم ازش مرخصتتي چ که حت با فکر این ما  ا
 قدرت و جسارت دادم که 

 ردم .. دوباره به بخش برگ
شده بودم      سینه و تکیه داده به دیوار اتاقب به نقطه نا معلومي خیره  ست به  د

 که در اسانسور باز 
شد ..هنوز تو رفتن مردد بودم که بالخره تصمیم رو گرفتم و از اسانسور خارج 

 شدم ...به استیش 
شغول جمع و جور کردن پرونده  سر هومن نگاهي انداختم ...م پرستاري و هم

 یمارا بود .. ب
چشمامو از شدت حرص روي هم فشار دادم و یه نفس عمیم کشیدم ...باید     

 تحمل مي کردم ...این 
 همه زحمت نکشیده بودم که حاال به خاطر دو نفر همشو به باد فنا مي دادم 

  
                     

  
س با گذشتتتن از کنار استتتیشتتن ، همستترش بهم لبخندي زد و منتدر عک    

 العملي از جان  من موند 
گاري اصتتال بود و نبودش برام مهم  یدمش ان که مي د بار دومي  ..براي 

 نبود..شایدم اینطوري براي خودم 
تلقین مي کردم ...که مهم نیستتتت ...منم بدون تغییري توي حالت صتتورتم 

 همونطور که بهم خیره بود 
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 رومو ازش گرفتم و به سمت اتاق دکتر رفتم 
در اتاقشو همیشه باز مي راشت به جز مواردي که مي خواست یکي  معموال    

 از ماها رو مواخذه یا 
 دعوا کنه 

 مقابل در اتاقش که ایستادم ضربه اي به در اتاقش زدم و منتدر نگاهش شدم     
سترشتو بلند کرد و با دیدنم ...در حالي که داشتت چیزي رو یادداشتت مي     

 کرد گفت : 
 درم ببند بیا تو ...-    
 مطم ن بودم که یا قرار توبیخم کنه یا حسابي سرم اوار بشه     
شو      شو بلند کرد و خودکار سر ستن در و قرار گرفتن مقابل میزش دوباره  با ب

 روي برگه ها رها کرد و 
 بهم گفت : 

 مشکلت چیه خانوم فروزش ؟ -    
که دستتتاش از روي     میز جدا کرد و  اب دهنمو قورت دادم و چیزي نگفتم 

 خودشو عق  کشید و به 
 صندلیش تکیه داد و با تمسخر گفت : 

خوب از اول که عاشتتم بخش اورژانس بودي براي چي اینقدر به خودت -    
 زحمت دادي که تخصص 

 بگیري..؟چرا اصال وقت امثال منو حروم خودت کردي؟هان ؟ 
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نگاه ازم بر نمي داشت سرم رو کمي باالتر بردم و تو چشماش خیره شدم ...    
 ... 
شد و به      صندلیش بلند  سري تکون داد و یه دفع از  وقتي دید جوابي نمي دم 

 این طرف میز اومد و 
شد خیلي جدي و بدون  سینه مي  ست به  حین تکیه دادن به میز در حالي که د

 تمسخر گفت : 
ما این به من مربوط نیستتت که با این بخش مشتتکل داري یا با ادماش ؟ا-    

 اخرین باریه که بهت تذکر 
ضا  سر کارت و به مری سابي برمیگردي  ست و ح مي دم ...از همین االن یا در

 مي رسي یا اگه نمي 
کل این  خواي توي این بخش بموني ..جول و پالستتتو جمع مي کني و از 

 بیمارستان مي ري بیرون .. 
شدم که با حرص از ناراحتي و خجالت نگاهمو ازش گرفتم و به زمین خی     ره 

 گفت : 
ماه اول که معلوم نبود کجا گم و گور شدي...بعدشم که میاي قایمکي مي  -    

 ري و به دروه به 
دکتر احمدي مي گي به بخش اورژانس منتقل شتتتدي ...بعدشتتم که باید ما 

 خانومو توي حین عملیات 
س شتم ..فقط مي خوا دونم تا تم باحیاي بیمار زیارت کنیم ...البته خبرت رو دا

 کي مي خواي این کارو 
 ادامه بدي .. 
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 بعد یه دفعه اي با داد بهم گفت :     
  

                     
  

.خانوم محترم متخصتتص تربیت نمي کنم که هر بار یه ستتازي براي من و -    
 بخشم بزنه و با ابروي من 

 بازي کنه 
زي نگفتم ...چند ثانیه از دادش یه لحده خیلي خفیف تکوني خوردم و چی    

 اي تو سکوت نگام کرد و 
 ادامه داد: 

شتر مواقع مي -     صمیم با خودته ...مي موني یا میري؟مي دوني که بی حاال ت
 تونم جاي دکتر تقوي 

 تصمیم بگیرم ...هوم ؟هستي یا میري؟ 
شونو بگیره      سکوت طرف حرف ست که از  سته ادمایي نی ستم از اون د مي دون

 اگرم مي گرفت ..یعني 
 در هر صورت جواب درست و حسابي مي خواست ... 

منم نباید پا رو دمش مي راشتم ..براي همین پا روي غرور لعنتیم گذاشتم و     
 گفتم : 

 ببخشید نباید این کارو مي کردم ..دیگه تکرار نمیشه -    
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شو تکو     سر شه لبش جا خو ش کرد و با حالتي معني دار  ي نلبخند کجي گو
 داد و گفت : 

اهان ...حاال شتتتد...درستتتشتتم همینه ...حاال که یه خبطي کردي باید -    
 جورشم بکشي .. 

ضعیت بیماراي دکتر کلهرم به      شبم مي موني و و شیب  امروز که موندي ..ک
 عهده مي گیري .. 

تا فردا...یعني با اشتتتباهت من به دکتر کلهر یه مرخصتتي یه روزه مي دم و تا     
 ماني که ایشون ز

برگردن .. شما جورشو مي کشي...که دیگه از این ه*و*سا نکني...هر اشتباهي 
 یه تاواني داره ...تاوان 

صادف  شتباه دفعه بعدیتم م صي که به کلهر مي دم ...ا شه مرخ شتباه توام می ا
 میشه با بیرون شدنت از 

 اینجا..حله ؟ 
  

 فصل چهارم :     
شمامو از هم باز کردم ..به شدت خوابم مي اومد و با صداي زنگ گوشیم چ    

 دلم نمي خواست از 
 جام تکون بخورم ..اما دست بردار نبود. 

از بعد از ظهر که برگشتتته بودم خونه ..بدون اینکه چیزي بخورم ..خودمو به     
 تخت رسونده بودم و تا 

 همین االن که  ش  بود به خواب رفته بودم 
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حصتتر دکتر موحد نه تنها کشتتیب دیشتت  بلکه امروزم تا از لطف بي حد و     
 اخر وقت بیمارستان مونده 

 بودم و دیگه جوني تو بدن نداشتم . 
شنوم ...اما      صداي زنگ رو ن شاید  سرم رو زیر ش بردم تا  شتم و  شتو بردا بال

 ول کن نبود...پشتم رو 
ود کرده ببه میز عسلي کردم و چشمم محکم بستم ...اما طرف پشت خط نیت 

 که تا خوابم رو بهم 
 نریزه از زنگ زدن دست نکشه 

  
                     

  
وقتي دیدم همچنان زنگ مي خوره بالشتتتو از روي ستترم برداشتتتم و پرتش     

 کردم یه گوشه و چنگ 
 زدم به گوشیم که رفت رو پیغام گیر: 

تم بدونم پول ستتالم ...خوبي مادر؟....حتما بیمارستتتاني ....مي خواستت-    
 تونستي جور کني ؟طرف 

 کوتاه بیا نیست 
با ناراحتي همونطور که گوشتتي تو دستتتم بود ستترم رو آروم گذاشتتتم روي     

 بالشت و به گوشي خیره 
 شدم 
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 باور کن مادر اگر داشتیم انقدر بهت التماس نمي کردیم . -    
د کرد که من از قص سرم رو برگردوندم و توي بالشت فرو بردم ..چرا فکر مي    

 پول بهشون نمي 
دادم ..مگه خبر نداشت تازه اسباب کشي کرده بودم و هرچي پول داشتمو داده 

 بودم به صاح  خونه 
 تو روخدا جواب بده که بدونیم اگه نمي دي الاقل از یه نفر قرض بگیریم . -    
 .با این حرفش فکم منقبي شد و با حرص به دندونام فشار اوردم     
مادرم خیلي بي انصتتافي مي کرد...اما چي مي تونستتتم بهش بگم ...مادرم     

 بود و به هر حال انتدار 
 داشت 

وقتي تماسو قطع کرد سرم رو بلند کردم و به اتاق نامرت  و وسایلي که وقت     
 نکرده بودم از کارتون 

 کنم  ل جوردر شون بیارم نگاهي انداختم و به این فکر کردم که باید از کجا پو
از طرفیم مي دونستتتم که چرا فکر مي کرد که من پول دارم ...اما بنده خدا     

 خبر نداشت که من همه 
 چیمو از دست داده بودم ... 

گوشتتي رو روي تخت ول کردم و نشتتستتتم و زانوهامو باال اوردم و چونه امو     
 روشون گذاشتم و 

 ر کردم ..باید باز قرض بگیریم دستامو دور زانوهام قالب کردم و به این فک
فکرم که درست کار نمي کرد ...با وضعیتي که هومن برام درست کرده بود و     

 شرایط محیط بخش 
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 ..تنها کاري که ازم بر مي اومد..رفتن سرکار و برگشتن به خونه بود... 
ي وبه هر حال موحد اولتیماتوم داده بود و نباید ساده ازش مي گذشتم ...از ر    

 تخت بلند شدم و 
گوشیمو برداشتم و وارد سالن شدم و به دنبال قهوه ساز کارتونا رو زیر رو کردم 

 و وقتي پیداش کردم 
 به سمت اشپزخونه رفتم که دوباره صداي زنگ گوشیم در اومد. 

به خیال اینکه باز مادرمه ...خودمو با قهوه ستتاز مشتتغول کردم که رفت رو     
 شنیدن صدا پیغام گیر اما با 

هومن دستتتام لحده اي از کار ایستتتادن و با ناباوري ستترم رو به طرف ستتالن 
 برگردوندم : 

 الو -    
چقدر مي تونست وقیح باشه که انقدر راحت باهام تماس گرفته بود...کسي     

 که از چندین ماه قبل 
 منو براي همیشه فراموش کرده بود 

 قدمي به گوشي نزدیب شدم از اشپزخونه بیرون اومدم و چند     
  

                     
  

مي دونم خونه اي ...خودم رفتنتو از بیمارستتتان دیدم ...االنم مطم نم که -    
 خونه اي و داري حرفامو 
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 مي شنوي...پس لطفا جواب بده ...باید باهات حرف بزنم 
 م صداش حالمو بد مي کرد.. باال ي سر گوشي با حرص ایستاده بود    
 الو...آوا....آوا جواب بده -    
بعد از چندین ماه با شنیدن اسمم از زبونش احساس کردم تمام جریان خون     

 تو رگهام متوقف شده 
سي ندارم  سا شده ...امامطم ن بودم که دیگه بهش اح سرد  و بدنم لحده اي 

 ..جز حس تنفر 
 آوا جواب بده ... خواهش مي کنم -    
م بي ارزش شده بودن ...نگاهمو با بغي از گوشي گرفتم و به التماساش برا    

 سمت اشپزخونه 
 برگشتم ...و خواستم قهوه رو اماده کنم ... 

اما اعصتتابم به شتتدت بهم ریخته بود...قهوه رو ول کردم و خواستتتم ستترو     
 ساموني به اشپزخونه بدم 

ستنیمو با یه حرکت از  شک صبانیت کارتون ظرفاي  ابینت به روي ککه یهو با ع
 سمت زمین با فریاد 

کشتتیدم و پرتش کردم و از اونجایي که درش باز بود تمام ظرفا و هر چیزي که 
 توش شکستني بود با 

 صداي وحشتناکي شکستن و پخش کف اشپزخونه شدن 
سختي خودمو نگه      صبانیت به نفس نفس زدن افتاده بودم ...به  شدت ع از 

 داشته بودم که گریه نکنم 
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اما با جا به جا شدنم و رفتن یه تکه کوچیب از شیشه لیوان تو پام بهانه ام جور 
 شد و به اشکام اجازه 

 جاري شدن دادم 
 بازم تو تنهایام به هم هم افتاده بودم اونم براي آدم بي ارزشي همچون هومن     
 روي زمین ولو شتتدم و همونطور که گریه مي کردم در تالش بودم که تکه رو    

 از زیر پام در 
ستم ببینم و تکه در نمي  ست نمي تون شمام انقدر خیس بودن که در بیارم ...چ

 اومد و منم شدت گریه 
ام بیشتر مي شد و مرت  بهش بد و بیراه مي گفتم ...براي همه نامردیایي که در 

 حقم کرده بود 
صمیمي که گرفتم عوض کردن خط گوش     شه ..اولین ت شی م یبا در اوردن تکه 

 بود..تا حاالشم ..محي 
 خریت این کارو نکرده بودم . 

چرا که همش فکر مي کردم راهي براي برگشت وجود داشته باشه ...هرچند     
 خودمم از اول مي 

سرپا موندن .... به خودم دروه  ستم دیگه هیچ راهي نمونده ...و تنها براي  دون
 گفته بودم که زنگ مي 

 حالت قبلش  زنه و همه چي برمي گردد به
بعد از نیم ستتاعتي که کمي حالم برگشتتت ستتر جاش از خیر اشتتپزخونه هم 

 گذشتم و با بستن باند به 
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دور پام به اتاقم برگشتم و دوباره روي تخت افتادم که تا با خوردن یه آرام بخش 
 قوي از هر چیزي که 

 منو یاد اون و گذشته مي نداخت فرار کنم 
 *** 

و در حالي که از ماشین پیاده مي شدم به ساعتم نگاهي صبح روز بعد با عجله 
 انداختم که سرم 

سوت کشید...  دقیقه اي بود که دیر کرده بودم ....آرام بخش کار خودشو کرده 
عک شتتتده بود دیر از خواب  با که  به خواب عمیقي فرو برده بود ... بود و منو 

 بیدار بشم و اگر تماساي آتنا یکي از هم دوره 
 نبود ..هنوزم خواب مونده بودم . اي هام 

امروز از اون روزایي بود که باید اتاق عمل مي رفتم ..معموال هفته اي سته روز 
 اتاق عمل داشتم ... 

حد داشتتتم ...این یکي رو  با خود دکتر مو مل مهمي بود و  مل امروزم ع ع
 مطم ن بودم که نمي بخشید... 

صا که اتاق عمل بود و برایش خیلي مهم  صو ضر مخ سر وقت حا بود که همه 
 بشن ...وارد محوطه 

سیدم از  سور که ر سان شتر کردم به ا سرعت قدمهامو بی شدم  ستان که  بیمار
 ازدحام جمعیت جلوش 

فهمیدم حاال حاالها نوبت به من نمي رستته ..به ستتمت پله ها دویدم ...وقتي 
 وارد بخش شدم نفسي 

 نمونده که بخواد باال بیاد... 
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شیده بودم ...آتنا با با تمام این حر سیده بودم و هنوز لباس نپو فا تازه به بخش ر
 دیدنم سریع ساعتشو 

 باال اورد و دو بار با نوک انگشتش بهش اشاره کرد و گفت : 
 پوستتو کنده ... بدو -

 رنگم پرید و پالتو و کیفمو بهش دادم و گفتم : 
 کي رفتن اتاق عمل ؟  -
 یه ربعي هست عجله کن  -

سیرمو  ساعت مچي و م سمت اتاق عمل تغیییر دادم ...و همزمان با دویدن  به 
 دست بندمو در اوردم 

...یعني اگه امروز از دستش جون سالم به در مي بردم به چیزي مثل معجزه بي 
 برو برگرد ایمان مي 

 اوردم 
وارد قسمت جراحي شدم ..از پشت شیشه گروه جراحي و دکتر موحد دیدم و 

 قورت  از ترس اب دهنمو
 دادم ..دیگه کار از کار گذشته بود و متوجه غیبتم شده بود 

باید اول مي رفتم که لباسمو عوض کنم بعد از پوشیدن لباساي سبز مخصوص 
 اتاق عمل با عجله 

 که بیشتر از ترس دکتر موحد بود .  Ϳدستامو شستم و با یه بسم ا
شتتدم .بچه ها با ورودم  همونطور که دستتتام رو باال نگه داشتتته بودم وارد اتاق

 برگشتن و به من نگاه 
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کردن ..موحد همونطور که ستترش خم بود فقط چشتتماشتتو باال اورد و به من 
 خیره شد که رنگ پریده تر از 

سیر کوالر رفتم که کمکم  سنل  سمت یکي از پر قبل نگاهمو از ش گرفتم و به 
 کنه که هم گان و هم 
 دستکشامو بپوشم ... 

 ... 
ماستتب روي صتتورتم به بچه ها و تخت نزدیب شتتدم که موحد با با گذاشتتتن 

 چشم غره ... دوباره نگاهي 
 بهم انداخت و گفت : 

 عمل امروز باي پس سرخرگ کرونریه -
  

از اینکه چیزي بهم نگفته بود و برخورد زننده اي باهام نداشتتت یکم احستتاس 
 آرامش کردم که ناگهان با 

 و دود هوا شد : سوالش از من تمام حس خوبم پرید 
 درسته خانوم دکتر فروزش ؟ -

 بچه ها سرشونو برگردوندن طرفم که نگاهم به نگاه اشناي هومن افتاد ... 
لحده اي ستکوت کردم و ستعي کردم که حواستمو متمرکز عمل و دکتر موحد 

 کنم که خدارو شکر کمي 
 هم موفم بودم و بي خیال هومن شدم و رومو ازش گرفتم و گفتم : 

له ... یب عمل جراحي مهم که براي تامین خون کافي براي عضتتالت قل  ب-
 محسوب مي شه 
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 سرشو تکوني داد و با تمسخر گفت : 
 خ  ادامه بده ..انشاءکه نمي خوني هي وایمیستي -

همه اروم و ریز بهم خندیدن ...البته به غیر از هومن ...که داشتتت م*س*تقیم 
 نگاهم مي کرد که سر به 

 گذاشتم کنار و گفتم :  زیر بودنو
سه  - سرخرگهاي دیواره قف ساق یا ران بیمار یا یکي از  سیاهرگ  شي از  باید بخ

 سینه یا بازوشو 
سیر فرعي در  شده پیوند بزنیم تا یب م سدود  سرخرگ کرونري م برداریم و به 

 اطراف گرفتگي ایجاد 
 بشه 

 موحد سري تکون داد و گفت : 
 تیارم باشي خوبه ..پس امروز مي توني دس -

وقتي این حرفو زد قلبم اومد تو دهنم ..دستتتیار موحد بودن چیزي برابر بود با 
 شکنجه روحي...هیچ 

شن ..بس که بد  ستیارش با شتن توي هیچ عملي د ست ندا کدوم از بچه ها دو
 اخالق بود و تو ي جمع 

 به بدترین شکل ممکن به آدم ضد حال مي زد 
ده بود با نفستتي استتوده اي که بیرون داد جا رو یکي از اقایون که کنارش ایستتتا

 براي من خالي کرد و 
 موحد بهم خیره شد... 
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کم کم داشتتتم معجزه رو فراموش مي کردم و هنوز ستتر جام ایستتتاده بودم که 
 اینبار اخالقش کمي 

 تندتر شد و گفت : 
تا اخر امروز وقت نداریم خانوم دکتر که هي دستتتت دستتتت مي کني ...تا -

  االنشم
مکثي کرد و نگاهي به ساعت روي دیوار انداخت و بعد به چشمام خیره شد و 

 گفت : 
 دقیقه تاخیر داشتي  -

بچه ها که متوجه تندي اخالقش شده بودن منتدرم بودن که زودتر برم و سرجام 
 وایستم که بالخره به 

  محرکت افتادم و رفتم کنارش ایستادم و نفسم رو با احتیاط و ترس بیرون داد
  

 موحد با قرار گرفتنم در کنارش نگاهي به بچه ها انداخت و با متلب گفت :     
 خ  عملو با  دقیقه تاخیر خانوم دکتر شروب مي کنیم -    
 و دست به کار شد     
شنا بودم      شته بارها و بارها دیده بودم و با نحوه کار آ سال گذ این عملو توي  

 ..البته نه در اون حدي 
رات کنم و بخوام یه روزي این کارو تنها انجام بدم ...احستتاس مي کردم که ج

 که هنوز زود بود که بخوام 
 به خودم این همه اطمینانو داده باشم . 
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توي طول عمل مرت  ازم مي خواستتتت کاري رو انجام بدم و کمکش کنم     
 ....بچه ها از ترس اینکه 

 هي نمي کردند. صداش در نیاد جیکم نمي زدند و حرکت اشتبا
چند باري هم با اینکه اشتتتباهي ازم ستتر نزده بود با لحني تند بهم هي تذکر     

 داد..اما به قول معروف 
پوست کلفت شده بودیم و سعي مي کردیم زیاد به روي مبارک خودمون نیاریم 

 که چرا هي توي جمع 
 اریتمون مي کنه و حالمونو مي گیره 

پا آودن که چیزي به تموم شتتدن عمل نمونده بود در بعد از       ستتاعت ستتر     
 کمال ناباوري خودشو کنار 

 کشید و بهم گفت : 
 بقیه اشو تو انجام بده -    
بچه ها با نگراني ستتربلند کردن و بهم خیره شتتدن ...معموال موحد از ما به     

 عنوان دستیار استفاده 
حاال از اینکه از من مي مي کرد و تا اخر عمل خودش همه کارارو مي کرد و 

 خواست عملو ادامه بدم 
 ... کمي به استرس افتاده بودم . 

هرچند با اصول کار کامال آشنا بودم و باید کارهاي پایاني رو انجام مي دادم     
 ..کار زیاد سختي نبود 

 اما در مخیلم نمي گنجید که از من انتدار تموم کردن کارو داشته باشه . 
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تا      ته  به کار الب یاري مي کرد مطم ن بودم که چندان  اونجایي هم که رهنم 
 خانوما اعتقادي نداره 

سرشو تکوني      سرمو باال اوردم و بهش نگاه کردم که  شب  به خاطر همین با 
 داد و گفت : 

 زود باش -    
 و رفت عق  تر که جاشو به من داده باشه     
ه از زیر ماستتب مرت  با دندونام لبامو لبامو با زبون تري کردم و در حالي ک    

 گاز مي گرفتم ..رفتم و 
هاي  گاه تا از ن گاهي کنم  ها ن چه  به ب که  بدون این تادم و  جاش ایستت ستتر

 مضطربشون بر استرسم اضافه 
 بشه دست به کار شدم . 

ست کنارم      سوند و در شو با من به حداقل ر صله ا شروب به کار کردم فا وقتي 
 رم ایستاد تا ببینه دا

چیکار مي کنم ...حرکت دونه هاي عرق روي پیشتتوني و ستتتون فقراتم رو به 
 خوبي حس مي کردم . 

ضد حاالش بودم ..اما در کمال ناباوري هیچي بهم      هر لحده منتدر تذکر و 
 نمي گفت و همین امر 

 نگران ترم مي کرد 
رما گ همچنین فاصله نزدیکشم مزید بر علت شده بود که به شدت احساس    

 کنم و مغزم خوب 
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شاره  سمتي ازکار ا شو بلند مي کرد و به ق ست صوص وقتي که د فرمان نده به خ
 مي کرد و براي بچه 
 ها توضیح مي داد. 

شت       دقیقه زجر آور که براي من قرني بود ...کم کم آروم تر      اما بعد از گذ
 شدم و با خیال راحت 

 باري در حین کار بهم گفت :  - تري به کارم ادامه دادم به طوري که
 خوبه ..عالیه ..همین طور ادامه بده -    
نیم ستتاعت بعد کار تموم شتتده بود و همه در حال در اومدن از اتاق عمل     

 بودیم ...از ترس و خستگي 
 و سیخ وایستادن ... مهره هاي گردنم به شدت درد گرفته بودند 

نبود و از ترس خراب نکردن انقدر به خودم البته اگر موحد انقدر بهم نزدیب     
 سخت نمي 

 گرفتم ...مطم نا این دردو نداشتم . 
اکثر بچه ها براي اینکه با تذکر و ایراداي موحد مواجه نشتتن به ستترعت از     

 بخش جراحي جیم شده 
 بودن 

به طوري که وقتي رفتم تا دستامو بشورم دیگه هیچ اثري از بچه ها نبود...اما     
 دتر از همه این بود ب

که بعد از قضتتیه من و هومن .... اکثر بچه ها باهام قطع رابطه کردند...یکي از 
 بالهایي که هومن سرم 
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 اورده بود همین بود 
انگار که مخصتتوصتتا به تب تکشتتون گفته باشتته که منو بایکوت کنن و بهم     

 نزدیب نشن 
م طرز فکر اشتتتباه مي خواستتتن ازالبته دیگه برام مهم نبود..کستتاني که با یه     

 کناره گیري کنن هیچ 
 وقت به درد دوستي نمي خوردند..چه حاال چه بعد هاش ... 

با ارامش دستام رو زیر اب گرفته بودم و مي شستم و هیچ عجله اي هم براي     
 زود بیرون رفتن 

 نداشتم که موحد اومد و درست کنارم مشغول شستن دستاش شد 
دستام سرعت دادم که همونطور که دستاشو مي شست با اخطار به شستن     

 بهم گفت : 
فکر نکن دیر اومدنتو فراموش کردم ...اگه کس دیگه اي بود از کل بخش -    

 مي نداختمش بیرون ...اما 
چون مي دونستتتم دور روز ستترپا بودي ..نیم ستتاعتو ندید گرفتم ..هرچند اینا 

 بهانه نمیشه ... 
ستامو از     سمتش چرخوندم  د زیر اب بیرون اوردم و با نگراني نیم رخم رو به 

 ... هنوز داشت دستاشو 
 مي شست که ادامه داد: 

کارت توي اتاق عمل بدک نبود..البته انتدار بیشتتتري ازت داشتتتم ...یه -    
 جراه شل و ول واینمیسته 
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نه که اید فکر ک...و فکر نمي کنه که داره به اجبار اشپزي مي کنه ...اصال هم نب
 داره اشپزي مي کنه 

 فروزش !!! 
  

دستتتاشتتو از زیر اب بیرون کشتتید و در حالي که با حوله استتتریل مشتتغول     
 خشب کردنشون بود به 
 سمتم چرخید و گفت : 

یه جراه با لذت و دقت کارشتتو انجام مي ده ..به طوري که اصتتال نباید به -    
 خودش شب کنه ...و همه 

 ودش مطم ن کنه که کارش درسته رو هم به خ
اون روزم توي اورژانس دیدم که چطوري نبي رفته و برگردوندي ...و براي     

 همین گفتم نه هنوز 
امیدایي بهت هستتتت ..وگرنه خودت بهتر از من مي دوني که دو ماه نبودن و 

 بعدش قایمکي رفتن به 
ص ن و قید تخصبخش اورژانس ..حاصلش میشه بیرون انداختنت از بیمارستا

 زدنه 
اما من بهت یه فرصتتت دیگه دادم ..براي همین از دکتر تقوي خواهش کردم     

 که همین یه بار ..فقط 
 همین یه بار فروزش .... 
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بهت یه فرصتتتت دیگه بده ...چونِ اي یه نمه اي قبولت دارم ...البته نه اون     
 قبولي که االن تو ابرا براي 
ي کارت درسته .. گفتم یه مقدار ناچیز ..هنوز خیلي خودت سیر کني و فکر کن

 مونده که بشي یه 
 جراه درست و حسابي 

با شنیدن حرفاش کم کم داشت موجي از خوشي تو دلم به راه مي افتاد که با     
 جمله پایانیش گند 

 زد به تمام تعریف و تمجیداش 
گیرم اومدنتو ندید بالبته هرچي که فکر مي کنم مي بینم که نمي تونم دیر -    

 ...براي همین کشیب 
 امشبم واي میستي و به یکي دیگه از دکتراي بخش مرخصي مي دم 

لبهام بي اراده از هم باز موندن و اون ستترخوشتتانه در حالي که به ستتمت در     
 خروجي مي رفت گفت : 

د نستتعي کن که دیگه تکرار نکني که از این اتفاقا برات بیفته ...مطم نم چ-    
 ش  بي خوابي حسابي 

 درستت مي کنه 
نه منو      یا خنده ..دیوا به حال خودم گریه کنم  با رفتنش واقعا نمي دونستتتم 

 اسیر بیمارستان کرده 
ش  متوالي  ست تالفي       ماه نبودنمو توي چندین  بود...انگاري که مي خوا

 در بیاره 
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دت درد گرفته بود و بعد از ظهر بود و من هنوز خستتته عمل ...ستترم هم به شتت
 هرچي چاي مي خوردم 

 تاثیري نداشت ... 
شیدنش خیره  سرت به لباس پو شد با ح وقتي یکي از دکتراي بخش وارد اتاق 

 شدم و بعد به ساعت 
 روي دیوار نگاه کردم .. 

باورم نمي شتتتد که باید شتتبم مي موندم ...اونم فقط به خاطر نیم ستتتاعت 
 تاخیر..کاش ال اقل بهم گفته 

 ود که  ساعت باید دیرتر برم نه اینکه امشبم مي موندم . ب
پامو روي اون یکي پام انداختم و مشتتغول نوشتتتن گزارش پیشتترفت معالجات 

 یکي از مریضام شدم که 
 آتنا با سرخوشي وارد اتاق شد و با کلي روق گفت : 

 من که میگم یه چیزي به سر این دکتر موحد خورده -
 و به آتنا چشم دوختم و اون ادامه داد: دست از نوشتن برداشتم 

  
فکر کنید...امروز من هیچ کار مفیدي که به درد خودم و بیمارام بخوره نکردم -

 ..یعني نه اینکه دست 
روي دستتت بذارما.... اما واقعا همون کاراي هر روزمو مي کردم ...خالصتته 

 بگذریم از این حرفا 
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ستتتم که نباید فعال بهش نزدیب بعد از عملي که امروز موحد داشتتت مي دون
 بشم ...آخه مي دونید چیه 

بچه ها ؟...آرش ازم خواسته بود که هر جوري که شده فردا رو مرخصي بگیرم 
 که با هم بریم دنبال 
 کاراي خریدمون .. 

 حاال فکرشو کنید که من چقدر استرس داشتم که از موحد مرخصي بگیرم !!! 
موقعیت خوب ازش مرخصتتي بگیرم هي دستتت دستتت مي کردم که توي یه 

 ..اخرم  دقیقه پیش با 
هزار نذر و صتتلوات رفتم پیشتتش و به دروه گفتم که حال مادرم زیاد خوب 

 نیست اگه ممکنه فردا رو بهم 
 مرخصي بدید 

اول یه نگاهي بهم کرد که اي واي......جونم داشتتتت مي اومد تو دهنم ..اما 
 بعدش ..خیلي ریلکس بهم 

 رخواستت بنویس و بیار گفت ...برو د
آتنا از خوشتتحالي دوبار روي پاهاش پرید و جیغ خفه اي کشتتید و دستتتاشتتو 

 محکم بهم کوبید و گفت : 
 واي باورتون مي شه ...؟من که مي گم یه مرگش هست -

 با حسرت آهي بیرون دادم و مشغول نوشتن شدم و گفتم : 
تره ...و یقین داشته باش نه عزیزم ...مطم ن باش که اون از همیشه هم سالم -

 که یه بینواي بیچاره رو 
 بدبختش کرده که تو به یه نوایي رسیدي 
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 آتنا که از خنده ریسه رفته بود با عجله به سمت کمدش رفت و گفت : 
شش تا ندرش - ستمو ببرم پی االن تنها چیزي که برام مهمه اینه که زودتر درخوا

 عوض نشده 
 و گفتم :  سرمو با نا امیدي تکوني دادم

 اره ..حتما ..عجله کن ... -
 آتنا که احساس مي کرد من دارم به موقعیتش حسودي مي کنم گفت : 

 شنیدیم امروز بد حالتو گرفته ؟ -
 پامو از روي اون یکي پام برداشتم و گفتم : 

آخه کي حال کستتي رو نگرفته این بشتتر ؟...فقط امیدوارم تا پایان دوره ...از -
 م بي خوابي نمیر

 یه لحده ایستاد و سوالي نگاهم کرد که از جام بلند شدم و گفتم : 
 یه طال فروشي درست و حسابي سراه نداري؟ -
 براي چي مي خواي ؟ -

 پوزخندي زدم و گفتم : 
  

 پولدار شدم مي خوام سکه بخرم -
 با شب بهم خیر شد که گفتم : 

مي   فروشي با انصافیه چندتا تکه طال مي خواستم بفروشم ...دنبال یه طال-
 گردم ..اگه سراه داري 

 ادرسشو بهم بده .. 
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 در حالي که پالتوشو به تن مي کرد گفت : 
شو برات اس ام اس - س سم و ادر من که نه ..ولي ارش مي دونه ...ازش مي پر

 مي کنم 
 به سمت در رفتم و گفتم : 

 ممنونت میشم -
 دونم براي چي بهم گفت : خنده اي کرد و زودي اومد طرفم و یه دفعه نمي 

ته - ته این دختر رو گرف خاطر پول رف به  که میگم  خاک تو ستتر هومن ...من 
 ..آخه نمي دونم چیش به تو 

 سرتره ؟ 
اب دهنموقورت دادم و به دکتر محمدي که اونم لباستتشتتو پوشتتیده بود نگاهي 

 انداختم و خواستم چیزي 
 به اتنا بگم که مطم نم براي حرص دادنم گفت : 

مي دونم بچه ها زیاد دیگه باهات کاري ندارن ... اما عزیزم ...مي توني روي -
 من حساب باز کني ...به 

 هر حال اتفاقیه که افتاده ...هر ادمیه ممکنه که اشتباه کنه 
 رگه هایي از خشم توي وجودم شروب به زبونه کشیدن کردن ... 

ه لبخند به ل  داشتتته چشتتمامو براي ارامش بستتتم و باز کردم و ستتعي کردم ک
 باشم : 

ندرم عوض شتتد...خودم یه طال فروشتتي خوب ستتراه دارم .....امیدوارم که -
 بهت خوش بگذره ..فعال... 
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و قبل از هر ندر احمقانه دیگه اش از اتاق زدم بیرون و با حرص و خود خوري 
 به خودم گفت : 

گه ...همینم م - یادو مي  له ...هرچي از دهنش در م که روي تو دختره اب ونده 
 حساب باز کنم 

ستتردردم شتتدت گرفته بود و مي خواستتتم به ستتراه یکي از مریضتتام برم که 
 همزمان شنیدم که کد 
 دارن اعالم مي کنن ccuهومن رو براي بخش 

دستتتي به پیشتتونیم کشتتیدم و به استتم نحستتش بد و بیرایي نثار کردم که یهو با 
 عجله از کنارم گذشت 

  ccuو به سمت 
 . رفت 

ستارا بیرون اومد و جلوش  شتم نگاهش مي کردم که یکي از پر سر دا شت  از پ
 رو گرفت و گفت : 

 بیمار تخت  به محرکا پاسخ نمي ده دکتر -
  

                
  

هومن دیگه تا انتهاي حرف پرستتتار واینیستتتاد و رفت داخل ....نیم نگاهي به 
 پشت سرم انداختم که 
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یشن پرستاري نشسته بود بلند شد و اونم به طرف دیدم همسرشم که توي است
ccu  

 رفت 
شون  ساس مي کردم که دوتا شد...اح شدت گرفته  شون حالم به  از دیدن دوتا

 فقط مي خوان جلوي 
 بقیه نشون بدن چه زوج خوشبختي هستند . 

 دقیقه اي گذشته بود و هومن هنوز تو اتاق بود..تازه همسرشم رفته بود تو       
م چرا یه چیزي مثل خوره داشت جونمو مي خورد که دیگه صبر نکردم نمي دون

 و منم خودمو رسوندم 
 بهشون 

 هومن باالي سر بیمار بود و پیشونیش حسابي از دونه هاي عرق پر شده بود . 
به دستگاهها نگاهي انداختم ..بیمار هنوزم به محرکا پاسخي نداده بود..نگاهم 

 رفت سمت هومن و 
 ي کرد کارایي که م

به طرفش رفتم که دیدم کاتتر مرکزي رو توي رگ بیمار تعبیه کرده و مرت  داره 
 بهش اپي نفرین و 

آتروپین تجویز مي کنه ...دستامو که از ابتدا توي جی  روپوشم فرو کرده بودم 
 با نگراني در اوردم و به 

 صفحه نمایش خیره شدم . 
 ن حاال مي خواست بهش آمپولفعالیت الکتریکي بیمار بدون نبي بود و هوم

 بي کربنات هم تزریم کنه 
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که بي اراده جلو رفتم و قبل از هر کاري بدون در ندر گرفتن گذشته امون خیلي 
 جدي ازش پرسیدم : 

 سطح گلوکز خونش چقدره ؟  -
 انگار که اونم یادش رفته باشه من کیم ...با نگراني و رنگ پریدگي گفت : 

 نمي دونم -
سرش که ب ستاد که رو به هم سیده بود کمي عق  تر از هومن ای شتر از اون تر ی

 پرستار دیگه گفتم : 
 یه آزمون نواري سریع ازش بگیر ببینم -

یال  به بیمار  w50dو بعدم بدون فوت وقت ...به همراه یه پرستتتار دیگه یه و
 تزریم کردم .. 

سر شت  صداي موحد از پ هممون  در حالي که همه امون کامال نگران بودیم 
 ..بدنمونو آني منجمد کرد 

ست به کاري بزنه ..کامال معلوم بود که  شتم بخواد د شب دا ..هومن که دیگه 
 ترسیده که موحد از من 

 پرسید: 
 قند خونش چقدره ؟ -

 دیگه به بیمار تزریم کنم گفتم :  W50Dدر حالي که باز مي خواستم یه ویال 
  13dL/mg - 
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 دادو گفت :  سرشو تکوني

  W50Dچندمین باره که داري ویال  -
 تزریم مي کني ؟ 

تمام حواسم به بیمار و کارم بود و در حالي که پشتم به موحد بود بدون استرس 
 گفتم : 

 دومین باره ...  -
 و در حالي که واقعا مندوري از این حرفم نداشتم گفتم : 

نیستتت که مریي چه مدت دکتر کلهر باید دکستتتروز تجویز میکرد. معلوم -
 هیپوگلیسمي داشته . 

شدم که  سرمو باال اوردم و به هومن خیره  شدن کارم ، بعد از تزریم و مطم ن 
 دیدم با خشم داره 

 نگاهم مي کنه ...و اگه دست خودش باشه یه کشیده هم مي خوابونه دم گوشم 
 ت : فخواستم بکشم کنار و حرف دیگه اي نزنم که با صداي کنترل شده اي گ

 این بیمار منه شما حم نداشتي تو کار من دخالت کني -
شدم و به دو پرستار کناریم نگاهي انداختم که موحد گفت  کمي رنگ به رنگ 

 : 
 دو تاتون همین االن برید بیرون -

 هومن که کوتاه بیا نبود سریع گفت : 
 اما دکتر -
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ت ه تمام تر بهش گفموحد که حاال باالي سر بیمار ایستاده بود با جدیت هر چ
 : 
 گفتم بیرون دکتر کلهر -

به همراه  که هومن  مدم بیرون  یه گرفتم و از بخش او ناراحتي رومو از بق با 
 همسرش اومد بیرون و گفت : 

 مثال مي خواستي خود شیریني کني ؟ -
 دستامو تو جی  روپوشم کردم و رومو ازش گرفتم که اومد و مقابلم ایستاد: 

ني که خیلي کار بزرگي کردي؟..حاال از اینکه منو کوچیب االن فکر مي ک -
 کردي ..تمام عقده هات 

 خالي شد ؟ 
دیگه داشت صبرم لبریز مي شد که موحد بیرون اومد و جلوتر از ما به راه افتاد 

 و به دوتامون گفت : 
 همین االن بیایید اتاق من -

صتتله به راه افتادم من که نمي خواستتتم دیگه حرفاي هومن رو بشتتنوم ... بالفا
 ..اما هومن موند و چیزي 

به زنش گفت و بعدم به راه افتاد ..اول من وارد اتاق شتتدم و بعدم هومن ....که 
 دکتر بدون اینکه درو 

 ببنده با عصبانیت سر دوتامون غرید و گفت : 
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 مي دونستید جون ادما کشب نیست ؟ -

ستتابي ضتتایع شتتده بود و به دنبال بهانه اي براي هومن از اینکه جلوي دکتر ح
 تبرعه کردن خودش بود با 

 حرص میون حرف دکتر پرید و گفت : 
 اما اون بیمار من بود دکتر -

 موحد دستي به موها و گردنش کشید و به سمت هومن رفت و گفت : 
شته بودیم به کارت ادامه - صیم داده بودي؟فکر کنم گذا شخی نه بابا..عج  ت

 دکتر جان متخصص ... بدي 
 !!!بیمار بدبختو تا االن فرستاده بودي سرد خونه 

 هومن که هر چي مي گفت بي نتیجه بود با فکي منقبي شده ساکت شد 
 موحد نگاهي به من انداخت و بعد به هومن گفت : 

آخرین بارتون باشه که جلوي پرستارا با هم بگو مگو مي کنید و به هم احترام -
 نمي رارید 

 یه دفعه اي رو به من با تشر گفت :  و
 مگه بیمار تو بود که دخالت کردي ؟اصال تو اونجا چیکار مي کردي ؟ -

دیگه واقعا خونم به جوش اومده بود..در صتتورتي که مي دونستتتم موحد تازه 
 باید از من خیلیم ممنون و 

شت  شو نجات داده بودم ...اما براي چي دا ش شه که جون بیمار بخ ضي با را
 نین چیزي رو مي گفت چ

 نمي دونم که با صداي لرزوني جوابشو دادم و گفتم : 
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نمي تونستم وایستم و بینم که یه ادم ..خیلي راحت به خاطر تشخیص اشتباه -
 یه نفر جونشو بده ..در 

شه  شتباه بدم که دکتر توش مداخله کنه ...ناراحت که نمی ثاني اگه منم تجویز ا
 هیچ ... تازه ممنونشم 

یشتتم که یه چیز جدیدي بهم یاد داده ...احتماال دکتر با خودشتتون فکر کردن م
 که دیگه همه کاره بخش 

شون دارو با دوز اي مختلف  سر خود و بدون ندر دیگران براي خود ستند که  ه
 تجویز مي کنن 

هومن با حرفم حسابي جریحدار شد و به سمتم با عصبانیت برگشت که موحد 
 با داد سر دوتامون 

 فت : گ
بستته دیگه ...با هر دوتونم ...توي اتاق من حم ندارید که صتتداتون بلند کنید -

 ....اونم جلوي روي من ! 
..توي بخش من ! ....همین االنم این بحثو تموم مي کنید ..شتتما دکتر کلهر تا 

 یه ماه حم نداري بري 
  CCUبخش 

 ..امشبم کشیب وایمیستي ... 
مي اومد..دروه چرا ته دلم داشتتتن کیلو کیلو هومنو کارد مي زدن خونش در ن

 قند اب مي کردن که دکتر 
 موحد بهم گفت : 
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از این به بعد مس ولیت اون بیمار با توه ...امشبم الزم نیست کشیب وایستي -
 ..دکتر کلهر هستن 

 حاالم هر دوتاتوتن از اتاق برید بیرون که واقعا نمي خوام ببینمتون 
  

                  
  

واقعا احساسم توي اون لحده ها مثال نزدني بود...احساس مي کردم که کمي 
 از عذاب و سختي 

اون       ماهه کم شتتتده ...از اینکه موحد طرفم رو گرفته بود ...رو ابرا بودم و 
 نمي دونستم که باید چیکار 

 کنم .. 
 از اتاق که اومدیم بیرون ... 

ستین روپوشم رو کشید و متوقفم کرد هومن سریع در اتاقو بست و لحده اي ا
 و با خشم منو به 

ستتمت راهروي باریکي که کمتر کستتي توش رفت و امد داشتتت برد و با کینه 
 گفت : 

 تالفیشو سرت در میارم آوا -
پوزخندي بهش زدم و استتتینمو از بین انگشتتتاش با حرص بیرون کشتتیدم و با 

 حالت تحقیر کننده اي 
 گفتم : 
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خت برو ابرو- به توام میگن بدب ته شتتتده اتو جلوي زنت جمع کن ... ي ریخ
 دکتر؟...موندم تو یي که هنوز 

 فرق دست راست و چپتو نمي دوني ... چطوري بهت زن دادن ؟ 
انقدر عصتتبي بود که حد نداشتتت ...لحده اي دندوناشتتو محکم بهم فشتترد و 

 نگاهي به انتهاي سالن کرد 
 و با اطمینان از نبودن کسي گفت : 

ه خانوم دکتر ..من فرق دست چپ و راستمو نمي دونم ..اما همین تو بودي ار-
 که       سال عاشقم 

 بودي و کنارم مي خوابیدي..مگه نه ؟ 
از لحن تحقیر امیزش چنان تمام اعضتتاي بدنم ستتفت و ستتخت شتتد که تنها 

 واکنشم در اون لحده 
رص ي که با ح...کشیده محکمي بود که توي صورتش خوابونده بودم ...و نفس

 بیرون مي دادم 
همه چیز توي یه چشتتم بر هم زدن اتفاق افتاده بود...صتتداش اونقدر بلند بود 

 که شب داشتم موحد 
 نشنیده باشه 

صورتم با  صورتش اورد پایین و تو ي  شو اروم از روي  ست شمام ...د خیره تو چ
 وقاحت تمام خیره شد که 

 کامال نزدیب بهم دید  در اتاق دکتر یه دفعه باز شد و دوتامونو
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توي نگاهش ..همون اخم همیشگي بود ..اخمي که حاال کمي رنگ تعج  و 
 سوال رو هم گرفته بود . 

دستتتم که با باز شتتدن در همونطور رو هوا مونده بود رو با دیدن موحد مشتتت 
 کردم و پایین اوردم و 
 قدمي به عق  رفتم 

رده بودم ... و مي دونستتتم هر دیگه چیزي در اراده ام نبود...به شتتدت بغي ک
 ان اماده ترکیدنه ...و تنها 

 منتدر یه تلنگر کوچیکه .. 
ستم باید  شماي موحد بود و بعد زمیني که نمي دون شمم اول توي چ نگاه پر خ

 از کدوم طرفش برم 
فقط توي یه تصتتمیم آني... تصتتمیم گرفتم که رومو ازشتتون بگیرم و خالف 

 جهتشون به راه بیفتم ... 
اه افتادني که در هر ثانیه اش ستترعت قدمهامو بیشتتتر مي کردم ..به طوري که ر

 فقط مي خواستم از 
 اونجا و دید اونا دور و ناپدید بشم 

  
                  

  
احساس خالءشدید و پوچي در کل وجودم سرک کشیده بود...حرفهاي توهین 

 آمیز هومن بد برام تموم 
 شده بود. 
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و دگرگون شده بود که حتي یادم نمي اومد چطور از بیمارستان اونقدر حالم بد 
 بیرون زده بودم . 

هوا تاریب شتتده بود و نم نم بارون شتتروب به باریدن کرده بود...در حالي که 
 همه عجله داشتن قبل از 

سن من با  شونو به خونه یا یه جاي گرم و نرم دیگه بر شدت گرفتن بارون خود
 قدمهاي خسته .... تنها 

سرماي هوا راه برم و مغزم رو از حرفهاي بي  ست تا مي تونم توي  دلم مي خوا
 سر و ته اي که 

 شنیده بودم منجمد کنم 
در اون لحده ها مطم ن بودم که هیچ کسي نمي تونه حالم رو درک کنه ...حتي 

 دوست نداشتم به 
باره خودم رو گول بزنم ...از و اقعیت خونه برم و با خوردن یه ارامش بخش دو

 هاي گذشته ! 
شته اي  سمون لحده اي وجودم رو لرزوند و من رو به گذ صداي رعد و برق آ

 نه چندان دور برد...گذشته 
 اي که کاش قابل پاک شدن بود 

 تو حم نداشتي با من اینکارو کني ؟ -ي
 اخه کدوم کار پسره دیوونه ؟اصال مي فهمي چي داري مي گي ؟ -

شد و مدام یه چیزایي  مرت  جلوم راه مي رفت و با شمام خیره مي  شم تو چ خ
 مي گفت که اصال 
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 نمي فهمیدمشون ...یه کاره از بیمارستان پا شده بود و اومد بود سراغم : 
 کاش از اول مي دونستم چه ادم کثیفي هستي -

 در مقابل حرفهاش دیگه طاقت نیوردم و مقابلش ایستادم و فریاد زدم : 
.تو اصال نمي گي به من که الاقل بدونم چه غلطي حرف دهنتو بفهم هومن ..-

 کردم که خودم ازش بي 
 خبرم 

یب دفعه حلقه توي انگشتشو از دستش بیرون کشید و به سمت صورتم پرت 
 کردو با داد سرم فریاد 

 زد: 
 خفه شو ...خفه شو -

 و با همون عصبانیت از خونه بیرون زد ي 
م رو خیس مي کرد...دست چپم رو بارون شدت گرفته بود و داشت تمام هیکل

 از جی  پالتوم بیرون 
 کشیدم و به انگشت و جاي خالي حلقه خیره شدم ... 

 حرفهاي امروز ش لحده اي از رهنم پاک نمي شد 
 ي      سال عاشقم بودي و کنارم مي خوابیدي ي 

گاه موحد جلو روم  جا خوش کرد و ن نده تلخي  هام خ نمي دونم چرا روي لب
 نقش بست 

  
انگشتتامو مشتت کردم و به این فکر کردم که حتما تکه اخر حرفهاي هومن رو 

 شنیده ...یعني ابرویي 
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 هم برام مونده بود 
ساعت قدم زدن زیر  سه  سنگیني مي کرد .. سرم  سي روي  شدت خی شالم از 

 بارون تنم رو خسته و 
 بي حس کرده بود . 

شتتتن کلیدو توي دستتت وقتي که به خونه رستتیده بودم حتي دستتتام قدرت ندا
 بگیرن ...در واحدم رو بعد 

 از       دقیقه جون کندن باز کرده بودم ... 
هواي خونه به شتتدت ستترد بود و من به کل یادم رفته بود که باید بخاریها رو 

 وصل کنم . 
سمت اتاقم  شم دوختم ...باید به  سایل درون کارتونو چ سرامیکي و و سالن  به 

  مي رفتم اما سردم بود.
ُسر دادم پایین و به  شم  شیدم و بند کیفم رو از روي دو سرم پایین ک شال رو از 

 سمت حمام به راه 
 افتادم ..حین راه رفتن دونه دونه دگمه هاي پالتوم رو باز مي کردم . 

با باز کردن دگمه ها درش اوردم و داخل حمام رفتم ...شتتیر اب رو باز کردمو 
 لحده اي کنار ایستادم تا 

 اه داه بشه ... اب د
جمله يکنارم خوابیديي و دیدن قیافه موحد هر لحده دیوونه ترم مي کرد و به 

 شدت عذابم مي داد. 
 با دیدن بخاري که از اب داه بیرون مي اومد با همون لباسا زیر اب رفتم ... 
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 مغزم دیگه فرمان نمي داد که کدوم کار درسته و کدوم کار اشتباه ... 
با کف دستتتام روي  همون زیر اب تب تب لباستتتامو در اوردم ...لحده اي 

 صورت و چشمام ...محکم دست 
شدت داه  شد.... اب به  شاید حرفاش رو فراموش کنم ولي نمي  شیدم که  ک

 بود و پوست تنم رو مي 
 سوزند اما همچنان دلم مي خواست زیر اب باشم 

با دیدن صتتت عه  یه دف که  حالم از خودمم بهم مي خورد  ثل با حرفش  ابون م
 آدمهاي حریص بهش چنگ 

 انداختم و عین دیوونه ها شروب کردم همه جاي بدنم رو صابوني کردن 
صابوني مي کردم ..اما هر  سیدو  ستم مي ر شده بودم هرجایي که به د دیوونه 

 لحده احساسم بدتر 
 مي شد صابون رو ول کردم و با دستام محکم روي بدنم دست کشیدم 

بي فایده است ..لیفو برداشتم و با خشونت روي دستام احساس مي کردم اینم 
 و گردن و سینه ام 

 کشیدم . 
.بدنم قرمز قرمز شتتده بود و به شتتدت مي ستتوخت ...اما خالي نمي شتتد از 

 حرفهاي تحقیر امیز هومن . 
ست زده بود...حالم  ست پاک کنم هر جایي از بدنم رو که بهش د دلم مي خوا

 از یاد آوري بوي بندش 
 ت بهم مي خورد...حتي چند باري هم عم زدم .. داش



wWw.Roman4u.iR  82 

 

ستگي و  شیدم که لحده اي از خ شدت لیف رو همه جاي بدنم مي ک انقدر با 
 بي طاقتي کف حموم 

 افتادم ... 
  
  

تمام فضاي حموم رو بخار گرفته بود...لیف رو که از دستم افتاده بود رو دوباره 
 برداشتم و دوباره همه 

ا بي فایده بود..بوي بدنش تو بینیم بود انگار که همین جاي بدنم کشتتیدم ..ام
 االنم کنارم حضور داشت .. 

 که خل شدم و بلند جیغ کشیدم : 
سر و روت مي باره - ست از  ست زن ...نجا شو ک*ث*ا*ف*ت ...بهم د گم

 بي شرف نامرد 
بلند زدم زیر گریه ...لیفو ول کردم و با ستتر انگشتتتام به جون گردن و ستتینه ام 

 ادم اونقدر که ناخونام افت
روي ستتینه و گردنم خراش ایجاد کردن ..روي بازوها و دستتتام هم کشتتیدم 

 ..شدت اب گرم رو بیشتر 
 کردم 

انگشتاي دست چپم رو توي موهام فرو بردم و کشیدمشون ...مي خواستم تب 
 تب موهامو بکنم ...که 

 ...  واقعا بي حال شدم و نشسته روي زمین و به دیوار تکیه دادم
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بوش هنوز توي بینیم بود و گریه مي کردم ...مي دونستتتم که دارم از خودم خل 
 بازي در میارم ...اما 

واقعاباید یه کاري مي کردم که کمي اروم بشتتم ...و تنها راهم از ندر خودم .. 
 همین اسی  رسوند به 

 خودم بود ...چون دستم به جایي بند نبود ..همیشه همین طور بودم .. 
 بخت ...بیچاره ..بي کسي..کسي که همه ازش انتدار داشتن جز خودش ... بد

من مثل اون نامرد نبودم که دق و دلیم رو ستتر زندگیش در بیارم ....و نابودش 
 کنم ...اما اونم حم 

 نداشت با من و احساسم بازي کنه 
به ستتختي از جام بلند شتتدم و شتتیر ابو بستتتم و بدون اینکه با حوله بدنم رو 

 شب کرده باشم ...توي خ
 هجوم سرماي سالن و اتاقم به تختم پناه بردم و خودم رو توي پتوم چپوندم ... 

حتي یادم رفته بود برق اتاق رو خاموش کنم ..اما توان بلند شتتتدن و خاموش 
 کردن برق اتاقم رو هم 

 نداشتم ... 
 سرم رو بیشتر زیر پتو بردم و با خنده دیوونه کننده اي گفتم : 

شتم ...ه * ر* ز*ه ..خودت - ست نزدي ...یعني من نذا ست نزدي..د تو بهم د
 و زنت هستي...شما دوتا 

 ک*ث*ا*ف*تا 
شمم راه افتاد...قادر نبودم خودم رو به هیچ طریقي اروم کنم  شه چ شب از گو ا

 ...هیچ کسي رو هم 
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ست خوب و نزدیب که مي تونست  سوزي کنه ...حتي یه دو شتم که برام دل ندا
 اي من غنیمتي باشه بر

همونطور که گریه مي گردم احستتاس کردم که بدنم داره کم کم گرم میشتته و 
 چشمام سنگین ... 

و چقدر محتاج این خواب بودم ..یه خواب عمیم و راحت ..بدون فکر کردن 
 به هومن و حرفهاي 

 تحقیرآمیزش 
 *** 

کردم و  صتتبح روز بعد با شتتنیدن صتتداي اران به ستتختي چشتتمامو از هم باز
 خواستم تکوني به خودم بدم 

 که احساس کردم حتي نمي تونم دستهام رو جا به جا کنم . 
تالش کردم که توجام نیم خیز بشتتم اما درد امونم رو برید..عضتتالت بدنم به 

 شدت گرفته بود و به محي 
 قورت دادن اب دهانم تازه متوجه شدم که حتي نمي تونم نفس بکشم ... 

اون وضعي که سر خودم اورده بودم کار خودشو کرده بود و من بارون دیش  و 
 به شدت سرما خورده 

 بودم ... 
حتي نمي تونستتتم از تختم کنده بشتتم ..چه برستته که بخوام اماده بشتتم و برم 

 بیمارستان ! 
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باید زنگ مي زدم و مرخصتتي مي گرفتم اما با یاد اوري حرفهاي هومن ...به 
 هزار زحمت توي جام 

 و نفسي تازه کردم .. نشستم 
دیوونه نبودم اما باید مي رفتم ..که فکر نکنه که تونستتته تحقیرم کنه ..باید مي 

 رفتم که اگه موحد 
حرفامون رو شنیده بود ...درباره ام فکراي بدي نکنه ...به اندازه کافي بچه هاي 

 بخش عذابم مي 
 دادن ...موحد دیگه نباید بهشون اضافه میشد 

عمرم چنین ستترماي ستتختي نخورده بودم ..تا خواستتتم به خودم  در تمام طول
 برسم و لباسي 

بپوشم ...ساعت  شده بود...صدام انقدر گرفته بود که حتي براي گرفتن آژانس 
 مجبور شده بودم که 

 از نگهبان ساختمان کمب بگیرم ..تا برام یه ماشین بگیره ... 
شم سیدم ...در حالي که چ ستان ر شدت ورم وقتي به بیمار ام قرمز بودن و به 

 داشتن ..با بدني خرد و 
 خاکشیر...به سمت بخش به راه افتادم 

خنده دار بودم ...نه به دردهایي که دیش  کشیده بودم و نه به اینکه با اومدن به 
 بیمارستان به این 

فکر مي کردم که باز موحد براي دیر کردنم کشتتیب شتت  بهم مي ده ..اونوقت 
 ن سرما بود که با ای

 خوردگي باید تا خود فردا صبح سرپا وایمیستادم و به بیمارا مي رسیدم 
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وارد بخش که شتتدم یب راستتت براي عوض کردن لباستتهام رفتم ...از اتاق که 
 اومدم بیرون گوشي رو دور 

 گردنم انداختم و وسایلم رو توي دست جا به جا کردم و به راه افتادم . 
اشتن البالو گیالس مي چیدن ...نمي تونستم فکرم به قول یارو گفتني چشمام د

 رو متمرکز کنم که 
 باید از کدوم طرف برم ..سعي کردم برنامه امروزم رو به یاد بیارم ... 

ضام اولین قدم  شي از مری سرک شتم ...براي همین براي  شکر عمل ندا خدارو
 شلم رو برداشتم ... 

ه با دیدن موحد باالي سر مریي به شماره اتاق نگاهي کردم و خواستم برم تو ک
 قدمي به عق  

 برگشتم و با نگراني بهشون خیره شدم ... 
سرش  شدو  سمتم برگردوند که موحد هم متوجه  سرش رو به  مریي با دیدنم 

 رو چرخوند و منو دید 
شت و با  شیش و پرونده بیمار رو بردا سرم رو براش تکوني دادم که گو با ترس 

 چهره اي برزخي به 
 اومد.  سمتم

  
شکم رو با زبون تر کردم و نفس گرمم رو بیرون دادم ...به نزدیکیم      لبهاي خ

 که رسید...نگاه بدي به 
 سرتاپام انداخت و بدون حتي لحده اي مکک از کنارم عبور کرد. 
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قلبم دیوانه وار شتتروب به تپیدن کرد ...حالم بدتر از صتتبح شتتده بود...هزار     
 نم جور فکر مسخره به ره

خطور کرد و بیشتتتر از همه نگران این بودم که حتما حرفهاي من و هومن رو 
 شنیده 

سر      ستاري مي رفت ..هم شن پر ستی سمت ا شتم و نگاهش کردم ...به  برگ
 هومن با نزدیب شدنش 

 از جاش بلند شد و پرونده رو از دستش گرفت و نیم نگاهي به من انداخت 
کردم ...جرات نزدیب شتتدن بهشتتو نداشتتتم  لحده اي به موحد خیره نگاه    

 ...معني رفتاراشو نمي 
 فهمیدم 

حتي خودم رو به این موضتتوب که شتتاید دیروز بعد از رفتنم ... هومن ..همه     
 چیز رو درباره گذشته 

 بهش گفته باشه ... آزار دادم 
 اما عقلم چیز دیگه اي مي گفت ...هومن هر چي که بود اونقدر احمم نبود    

 که با وجود همسرش 
 توي بخش بخواد حرفي از خودش و من بزنه ..اونم جلوي موحد! 

اب دهنم به شتتدت خشتتب شتتده بود و گلوم درد مي کرد..دستتتمو به دیوار     
 کناریم تکیه دادم و لحده 

 اي با چشمهاي بسته فکر کردم ... 
 دنم عصبانیه ... و به خودم اطمینان دادم که اون چیزي نفهمیده و از دیر اوم    
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اما بازم اروم و قرار نداشتتتم و بالخره تصتتمیم گرفتم قبل از دور شتتدنش از     
 استیشن .... برم و گرفتن 

 پرونده یکي از مرضا رو بهونه کنم ...تا که شاید چیزي دستگیرم بشه 
صداي گرفته و به      شیدم و با  صورت ت  دارم  ستي به  چند قدمي اونها ...د

 ه همسر سختي رو ب
 هومن گفتم : 

 پرونده بیمار اتاق رو به رویي رو به من بدید -    
تن صتتداي خش دار و گرفته ام به قدر ي ناهنجار بود که بالخره موحد آدم     

 حساب کرد و برگشت و با 
 تعج  نگاهم کرد 

لحده اي با خودم فکر کردم که اگه حرفامونو شنیده باشه من االن دارم با چه     
 یي ...رو در روش رو

ضافه اي  سالم و حتي حرف ا سر هومن پرونده رو بدون  حرف مي زنم که هم
 به سمتم گرفت 

شاید      شده ... شتم ازم بیزار  سرش دا معلوم بود از برخوردي که دیروز با هم
 هم ....چیزي از گذشته 

 رو فهمیده بود. 
پا مي زدم چه اما مگه فرقیم مي کرد..من که داشتتتم تو گذشتتته دستتت و     

 اشکالي داشت که اونم 
 یکم خون به دلش مي شدو عذاب مي کشید 
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 پرونده رو که برداشتم موحد کامل به سمت برگشت و گفت :     
  
  

 چي شده ؟چه بالیي سر خودت اوردي ؟ -    
شد و بهش نگاه      سم پرت اون  شد...لحده اي حوا سر هومن بهم خیره  هم

 به کردم و براي اولین بار 
 صورتش دقیم شدم .. 

کمي بعد نگاهم به سمت پایین رفت و روي کارت شناسایش متوقف شد و     
 اسمش باخودم تکرا 

 رکردم : 
 صنم دولت خواه -    
شو برد باال و      صدا صبانیت کمي  شده بود با ع موحد که متوجه حواس پرتیم 

 پرسید: 
 حواست کجاست ؟ -    
 چرخوندم و گفتم : سریع نگاهمو به سمتش     
 یه سرما خوردگي ساده است ... -    
 سوالي نگاهي به صورت رنگ و رو رفته ام انداخت و پرسید:     
 خوبي ؟مي توني سرپا وایستي؟ -    
 سرم رو خیلي اروم تکوني دادم و گفتم :     
 بله -    
 و به چشماش خیره شدم که مطم ن شم که چیزي نمي دونه     
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به ندرم اگه امروزو مرخصتتي بگیري و بري خونه ...برات خیلي بهتر ام-     ا 
 باشه 

شم ...با      ست جلو روش با ست که دیگه نمي خوا حتما همه چیز رو مي دون
 وجود درد و گرفتگي 

 عضله هاي گردنم ... سرم رو به تند ي حرکتي دادم و گفتم : 
 نه ..نه ..من خوبم -    
فه مردنیم هر احم     یا پام و هر آن ق به زور ستتر که من  قي رو متوجه مي کرد 

 ممکنه از حال برم ...این 
 که دیگه موحد بود 

با پوزخندي که مي زد قدمي به سمتم برداشت و پرونده توي دستم رو از بین     
 انگشتاي بي حسم 

 بیرون کشید و با تحکم گفت : 
 نه ..الزم نیست بموني..برو ... -    
 رونده رو جلوي صنم گذاشت ..دلهره ام بیشتر شد و گفتم : و برگشت و پ    
 اما من به مریضام سر نزدم -    
خودکارشو از جیبش در اورد و برگه اي رو برداشت و شروب به نوشتن چیزي     

 کرد و گفت : 
  
  

 دکتر بختیاري و دکتر عرشیا هستن -    
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شده بود ... برگه     شته اش تموم  سمت  و در حالي که نو شت و به  شو بردا ا
 اتاقش به راه افتاد 

با نگراني مکثي کردم و به صتتورت صتتنم نگاهي انداختم که بد نگاهم مي     
 کرد .. به نگاه پر از تنفرش 

 اهمیتي ندادم و دلمو به دریا زدم و به دنبال موحد قدمهامو تند کردم 
 و گفتم :  وارد اتاقش شده بود که اروم ضربه اي به در اتاقش زدم    
 دکتر -    
هنوز به میزش نرسیده بود که با شنیدن صدام ایستاد و برگشت و یه دفعه اي     

 طور خاصي نگاهم 
 کرد که رنگ از صورتم پرید و با خودم گفت : 

 اره .... اون با این نگاهش داره مي گه که همه چي رو فهمیده -    
 رکتي داد و گفت : حاال چي باید بهش مي گفتم ..که سرشو ح    
 چیزي مي خواستي بگي ؟ -    
شت جونم باال مي اومد...که یه کلمه حرف بزنم ..وقتي دید حرفي      انگار دا

 نمي زنم ..رفت و پشت 
 میزش نشست و پوشه مقابلش باز کرد و گفت : 

 من خیلي کار دارم ..اگه کاري نداري مي توني بري -    
 میزد ...اون داشت در باره ام بد فکر مي کرد  اشب داشت تو چشمام حلقه    
 من ... -    
معلوم بود کالفه است ...و مي خواد از دستم خالص شه ...سرشو بلند کرد     

 و گویي که مسخره ام 
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 کرده باشه گفت : 
 تو چي ؟ -    
شم ... اما نتونستم ...حتي یه کلمه !...طرز      هر کاري کردم که چیزي گفته با

 ش داشت خردم نگاه
 مي کرد که نگاهمو ازش گرفتم و گفتم : 

 کشیب شبم وایمیستم -    
واقعا معني این حرفم تو اون لحده چي بود؟...خودمم نمي دونستم ...انگار     

 که فقط مي خواستم 
 یه چیزي گفته باشم براي ادامه مکالمه امون 

رل شتتید و با خنده کنتکه یهو با حرفم به خنده افتاد و دستتتي به صتتورتش ک    
 شده اي گفت : 

 برو فروزش ..حالت اصال خوب نیست -    
سرماي وجودم کمي به لرزه افتاده بودن و نمي فهمیدم      شدت ت  و  لبهام از 

 که داره به حال روزم 
 مي خنده براي همین مصرانه گفتم : 

  
 من حالم خوبه ... مي مونم -    
 و تو چشمام دقیم شد و گفت :  خنده اشو به زور جمع کرد    
 اگه بگم باشه ...بمون ...مي ري که من به کارام برسم ؟ -    
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گنگ نگاهش کردم ...داشت خیره به چشمام نگاه مي کرد ...و منتدر حرف     
 بعدیم بود 

که بفهم چیزي مي      گاهش بودم  بال ردي تو ن که همش دن یت این بود  واقع
  دونه یا نه ...اما هر بار

 نوب نگاهش عوض مي شد و منو دیوونه تر مي کرد 
بار      که براي اخرین  تاق رفتم  مت در ا به ستت گاه ازش گرفتم و  با نگراني ن

 ...براي مطم ن شدن 
 برگشتم و پرسیدم : 

 شبم بمونم ؟ -    
 دیگه واقعا نتونست خنده اشو کنترل کنه و زد زیر خنده و گفت :     
 کن به این مرخصي احتیاج داري .. فروزش .... باور -    
با ترستتي که تو وجودم رخنه کرده بود به خنده هاش خیره شتتدم ...وقتي دید     

 در برابر خنده اش هیچ 
واکنشتتي از خودم نشتتون نمي دم حالت صتتورتش رو عوض کرد و با لحن 

 مالیمتري گفت : 
وني بري..الزمم نه نمي خواد بموني ....اما اگه دیدي حالت بدتر شد مي ت-    

 نیست بیاي و از من 
 مرخصي بگیري 

چند ثانیه اي به نگاه خیره اش خیره شدم و سپس با قورت دادن اب دهنم در     
 حالي که به شدت 

 سردرگم بودم خواستم از اتاقش بیام بیرون که اینبار اون صدام زد: 
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 فروزش -    
 و نه مالیم ... حتي وقتي لحن و تن صداش مثل چند دقیقه پیش نه شوخ بود    

 چهره جدیشو دیدم 
به رنگ اتاقش در اومده بود و لبهام بي رنگ تر از  ..رنگ صتتورتم درستتتت 

 همیشه شده بودن ... 
ست جونمو بیاره باال.. از اینکه مي      شت و مي خوا صورتم بر نمي دا نگاه از 

 خواست حرفي رو بزنه 
 داشت مي اومد تو دهنم  که باید از خجالت جلوش اب میشدم ...قلبم

شاید درموندگي نگاه و ناتواني جسمیم مانع از این شد      اما در اخرین لحده 
 که لبهاش در استانه باز 

صي هر چه زودترم فقط  شن و براي خال ستند و خاموش ب شدن از حرکت بای
 بگه : 

 هیچي -    
 و خودشو با پوشه مقابلش مشغول کنه     
دون تاخیر از اتاقش خارج شتتدم که دیگه بهش فرصتتتي براي اینبار بود که ب    

 بازگو کردن مطلبش نداده 
شد که بخواد حرفي در  شرمم می شم .....چون حاال که نگاهش رو مي دیدم  با

 مورد دیروز بزنه ... 
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همونطور که از اتاقش دورتر و دورتر مي شتتد به این فکر کردم که اگه چیزي     
  مي دونست ..اونطوري

بهم نمي خندید...و مرخصتتي نمي داد..اما لحده آخر چي مي خواستتت بهم 
 بگه که نگفت ...؟ 

شه ...بهش پیدا کرده      شاید ماجرا رو فهمیده با شدیدي به اینکه  سیت  سا ح
 بودم و نمي دونستم 

 که چطور باید از دست این حساسیت خالص بشم 
ها که با نگاههاي بدشون بهم  چون اگه قرار بود موحدم بشه یکي از اون بچه    

 نگاه مي کردن ... 
 بیمارستان دیگه برام جهنم مي شد ..حتي چیزي بدتر از اون 

  
 فصل پنجم :     
 خانم دکتر قفسه سینه ام درد داره -    
به بیمار که یه مرد  ستتاله بود نگاهي انداختم و پرونده اشتتو باز کردم و ازش     

 پرسیدم : 
 ه یا نارسایي قلبي که نداشتي ؟ سابقه سکت-    
 در حالي که به شدت ترسیده بود سرشو تکوني داد و گفت :     
 یه مدته که همش توي قفسه سینه ام درد احساس مي کنم ...همین ... -    
 و با نگراني ازم پرسید:     
 خطري تهدیدم مي کنه ؟ -    
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شت برداري مي      صلي رو یاددا سختي همونطور که نکات ا کردم لبخندي به 
 زدم و از درد گلو لحده 

 اي چشمامو بستم و گفتم : 
 نه نگران نباشید...  -    
 پس این درد براي چیه ؟ -    
 پرونده رو بستم و با لبخندي که سعي در حفدش داشتم گفتم :     
 باید یه انژیو از تون بگیریم ..اونوقت همه چیز مشخص میشه -    
 و و اسکن قبال دادم من که اک-    
به صتتورت رنگ و رو رفته و ترستتیده اش نگاهي انداختم و براي اروم تر     

 کردنش گفتم : 
 شغلتون چیه ؟ -    
 شغل ازاد دارم -    
 فعالیتتون زیاده ؟  -    

  
  

 لحده اي خیره نگاهم کرد و گفت :     
 نه -    
شتم و دوره گوشي رو که روي میز کوچیب انتهاي تخت گذ     شته بودم و بردا ا

 گردنم انداختم و گفتم : 
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شا ا-     صي بیفته ...ان  ست اتفاق خا ست ...انژیو  Ϳقرار نی صال چیزي نی که ا
 هم براي اطمینانه 

هنوز تو چشتماش ترس داشتت ...با اینکه خودمم کمي تردید داشتتم بهش     
 امیدواري دادم و گفتم : 

 ود ندارد آقاي معصومي هیچ چیز نگران کننده وج-    
 لبهاشو با زبونش تر کرد و سعي کرد که لبخندي بزنه     
بهش لبخندي زدم و براي اطمینان خواستتتم ستتواالي دیروزو ازش بپرستتیدم     

 ..اما یکي از پشت سر 
 صدام زد: 

 خانوم دکتر ؟ -    
به  لبهام همونطور نیمه باز موندن ...شتتنیدن صتتتداي هومن رو بین حرفام    

 سختي تونستم هضم کنم 
 وقتي سرم رو چرخوندم ...دیدم کمي با فاصله از من و خیره بهم ایستاده 

نمي تونستتتم حضتتورش رو تحمل کنم ..چه بستتا که امروز از ترس فاجعه     
 دیروز اونقدر جلوي موحد از 

ترس اب شتتده بودم که براي این یکي دیگه تواني نداشتتتم ...ستتریع تصتتمیم 
 ده اش بگیرم ..باید گرفتم نای

از کل زندگیم حذفش مي کردم ..البته اگه خودش مي راشتتت و هي عین اجل 
 معلم جلوي چشمام 

 ظاهر نمي شد 
 بي توجه بهش پشت کردم و به بیمار خیره شدم وازش پرسیدم :     
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داروهاي قندخون ، فشارخون ، چربي خون و ضدآنژین ...که مصرف نمي -    
 کنید ...؟ 

 رشو به نشونه نفي تکون داد و پرسید: س    
 خیلي طول میکشه ؟ -    
نه ...انقدر زود تموم میشتته که خودتونم باورتون نمیشتته ...امشتتبم اینجا -    

 بستري میشید 
 دیگه زیاد جرات نکرد سوال بیشتري ازم بپرسه ..به شدت نگران بود     
 وسایلم رو برداشتم و بهش گفتم :     
شاانگران -     شید ان  شما بي خودي نگران  Ϳنبا ست ... و  صال چیزي نی که ا

 هستید 
در حالي که از شدت سرما خوردگي بدنم به ت  و لرز بدي افتاده بود سري     

 براي بیمار تکون دادم و 
 بي توجه به هومن به سمت در رفتم که از پشت سرم اومد و صدام زد و گفت : 

 اینقدر غد بازي در نیار...زیاد وقتتو نمي گیرم باید باهات حرف بزنم ....-    
  
  

با      قه امو  که شتتقی حالي  که برگردم ...در  بدون این تادم و  ده اي وایستت لح
 انگشتاي دست چپم فشار 

 مي دادم گفتم : 
 دست از سرم بردار...نمي خوام ببینمت ...خواهش مي کنم از من دور شو -    
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ستم رو گرفت و با دندون دوباره به راه افتادم که ای     نبار ...بدون مالحده مچ د
 قروچه گفت : 

 عین ادم دارم باهات حرف مي زنم -    
حالمو داشتتت بهم مي زد...دیگه زیادي دور برداشتتته بود که برگشتتتم و با     

 خشم خواستم دستمو از 
 دستش در بیارم که نگاهم به مریي افتاد که با دقت داشت نگاهمون مي کرد 

رنگم پرید و با یه حرکت مچمو از دستش در اوردم و با انزجار کمي سرم رو     
 بهش نزدیب کردم وبا 

 صداي خیلي اروم و پر خشمي بهش گفتم : 
یه بار دیگه همچین غلطي کني و بهم دستتت برني ...قستتم مي خورم که -    

 خودم تب تب اون 
  انقدر ه*ر*زه نرن انگشتاتو بشکنم و کادو براي زنت بفرستم ...که دیگه

با نفرت تو چشمام خیره شده بود و منم نگاه ازش بر نمي داشتم که از گوشه     
 چشم به بیرون اتاق 

 و رد شدن موحد خیره موندم 
رنگ صتتورتم پرید و اون رد شتتد و خواستتتم قدمي به عق  برم که یهو دیدم     

 چند قدمي عقبي 
 برگشت و با شب به دوتامون خیره شد. 

به دوتامون      تاق شتتتد و  بدتر از من رنگش پریده بود که موحد وارد ا هومن 
 نگاهي انداخت و از من 

 پرسید: 
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 تو هنوز نرفتي خونه ؟ -    
 نگاهي به هومن انداختم و گفتم :     
 نه -    
هومن که نمي خواست موحد ازش سوالي بپرسه ...با گفتن يببخش من برم     

  ..مریي اون یکي اتاق
 هنوز مونده ي 

از بین من و موحد عبور کرد...و به نحوي از جلوي چشماي پر سوال موحد     
 فرار کرد 

منم با استتترس به موحد که داشتتت به رفتن هومن نگاه مي کرد..خیره شتتده     
 بودم 

 بعد از رفتن هومن سرش رو به سمتم چرخوند و گفت :     
 بشه ؟  مریي این اتاق باید امروز انژیو-    
 نگاهي به مریي انداختم و گفتم :     
 بله دکتر -    

  
  

سري انداخت و بدون      سر  سري تکون داد و به من و مریي نگاهي  موحد 
 حرفي از اتاق بیرون رفت 

شیدم و از      ستمو بردم زیر مقنعه ام و زنجیر گردنبندمو با حرص ک با رفتنش د
 اتاق خارج شدم تا 
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 مریي رو براي انژیوگرافي آماده کنه پرستار بیاد و 
    *** 
  

براي آنژیوگرافي کنار موحد با حالي خمار و گیج ایستاده بودم ...چون بیمِار     
 من بود ...بهم گفته بود 
 براي انژیو من هم باشم 

شتتدت تبم هم بیشتتتر شتتده بود و من دیوانه حتي یه دونه قرض هم نخورده     
 بودم که الاقل کمي از 

 شدت سرماخوردگیم کم بشه و بتونم سرپا وایستم .. 
ضطراب      شده بود با توجه به ا سرخرگ کرونري  سه  سداد  موحد که متوجه ان

 بیمار که به هوش بود با 
 بي قیدي بهش گفت : 

 سالم سالمي... هیچ مشکلي نیست ...توي قفسه سینه ات که درد نداري؟ -    
 وب دارم دکتر فقط نمي دونم چرا حالت ته-    
 موجد لبخندي زد و گفت :     
 عادیه ...نگران نباش -    
 بعد رو به من گفت :     
 باید آنژیوپالستي بشه ... -    
 به مریي که هنوز مي ترسید نگاهي کردم و چیزي نگفتم     
شو مي کرد      شت بهترین تفریح زندگی بعد از چند دقیقه اي موحد که انگار دا

 که با بیمار هم در حالي 
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 شوخي مي کرد یب کاتتر رو وارد سرخرگ کشاله ران بیمار کرد و گفت : 
 ازدواج کردي ؟ -    
 مرد یکم دردش گرفت و گفت :     
 تا بچه دارم  -    
 موحد که حسابي حواسش به کارش بود با خنده گفت :     
 بابا دست منم از پشت بستي که -    
 : مرد خندید و پرسید    
 چرا؟  -    

  
  

 موحد که بي خیال حضور من در کنارش شده بود گفت :     
 ساله امه ..هنوز یکیشم ندارم  -    
 شوخي نکن دکتر ؟ -    
 موحد که زده بود به خط شوخي گفت :     
 نه به جان بچه ام ...دروغم چیه -    
لي همراه بیمار به چنان مدلومانه این حرف رو گفت که در اوج درد و بي حا    

 خنده اي افتادم که نمي 
 تونستم کنترلش کنم 

من که نگام به دستتتاي موحد بود و بهش نگاه نمي کرد لحده اي با حس     
 سنگیني نگاهش ...سرم 
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رو کمي باالتر اوردم و نگاهش کردم که دیدم داره خیره نگاهم مي کنه که سریع 
 خنده رو لبام ماسید و 

 ع و جور کردم و به بیمار خیره شدم . خودم رو زودي جم
  

با خستتتگي و کوفتگي از بخش آنژیوگرافي خارج شتتتدم ...روي پاهام بند     
 نبودم و نمي تونستم خودمو 

 حرکت بدم ..انگار بین زمین و آسمون بودم 
ستن جلوي دیدم رو      حتي پلکهامم باهام راه نمي اومدن و هر لحده مي خوا

 بگیرن و من رو از 
 حرکت باز نگه دارن 

شت ...تمام مقاومت بدنیم تحلیل رفته بود و دیگه کارکرد      دیگه فایده اي ندا
 مفیدي براي امروز نمي 

 تونستم که داشته باشم 
شیدم و قید محکم بودن و      شوني داغم ک ستي به پی صمیم رو گرفتم و د پس ت

 نگراني از فکرایي که 
 درباره ام مي شدو زدم 

سه که بخوام تا مي      ساعت دیگه هم ... دوم نمي یارم ..چه بر ستم تا یک دون
 بعد از ظهرم بمونم ... 

ستادم و      صمیمو عملي کردم و راه افتادم که برم ...اما در بین راه یه لحده ای ت
 خواستم قبل از رفتن 
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باره عمل فرداي یکي از مریضتتتام  با دکتر کاظمي یکي از جراحهاي قل  در
 ...احتماال فردا هم  حرف بزنم

 نمي تونستم بیام 
سمت بخش جراحي تغییر دادم و از راهروي کوچیکي که اکثر      سیرم رو به  م

 پزشکا و پرستارا ازش 
 استفاده مي کردن عبور کردم ... 

وسط راه از یکي از بچه ها سراغشو گرفتم که گفت توي اتاق عمله ...اونجا     
 بود که آه از نهادم بلند 

د و خواستم از راهي که اومدم برگردم که با دیدن دوري راه ترجیح دادم که از ش
 در اصلي بخش 

 جراحي خارج بشم 
  
  

شنیدم      شت در  صداي داد و بیداد زیادي رو از پ سیده بودم که  هنوز به در نر
 ..همون موقع در باز شد و 

 یکي از پرستارا اومد تو و با نگراني ازم پرسید: 
 تر کاظمي کجاست ؟ دک-    
ستترو صتتداها لحده اي نمي خوابید و هنوز توجهمو به خودش جل  کرده     

 بود که پاسخ دادم : 
 اتاق عمله -    
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 تا گفتم توي اتاق عمل رنگ صورتش پرید و تندي گفت :     
 دکتر موحد چي ؟ -    
 بخش آنژیو بود...چیزي شده ؟این سرو صداها براي چیه ؟ -    
 شو با نگراني حرکتي داد و گفت : سر    
 بدبخت شدیم -    
 و با عجله رفت که دکتر موحدو گیر بیاره     
 با رفتن پرستار اخرم نفهمیدم که چش بود و این صداها براي چي بود     
با این وجود ستتعي کردم به چیزي اهمیت ندم و به مستتیرم ادامه بدم با هر     

 قدمي که به در نزدیب 
 کنجکاویم هم هر لحده بیشتر مي شد  مي شدم

دست دراز کردم و درو باز کردم که یه دفع نگاهم به یه عالمه ادمي که جلوي     
 در ایستاده بودن افتاد 

شیون و گریه زاري مي کرد و      سرم رو چرخوندم و به زني که مدام  گاه  ناخودآ
 به سر و صورتش ضربه 

 مي زد خیره شدم 
شو بگیرن و عده اي هم گریه مي کردن ...درو یه تعدادي مي      ستن جلو خوا

 بیشتر باز کردم و بیرون 
 رفت . 

زن پشتتت ستتر هم بدو بیراه مي گفت و هر چي که به دهنش مي رستتید و با     
 توپ و تشر تحویل یه 

 کسایي مي داد که نمي دونستم کین 
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که یهو زن همونطور که نگاهشتتون مي کردم خواستتتم از کنارشتتون رد بشتتم     
 نگاهش به من افتاد و 

 اشکاش بند اومد. 
ستادني که      ستادم ...ای سرجام ای شتناک بود که لحده اي  اونقدر نگاهش وح

 به زن چنان جسارتي 
 داد که توي چشم بر هم زدني اطرافیانشو کنار بزنه و به سمتم بدوه 

شتتروب به کار  اصتتال نفهمیدم داره چه اتفاقي مي افته و درستتت زماني رهنم    
 کرد که زیر ضربات 

شتم جون مي دادم ...حتي نفهمیدم که کي منو  شتناک و بي ر حمانه زن دا وح
 به زمین انداخت و 

 افتاد روم ... 
  
  

سر و گردنم      تنها کاري که با اون حال خرابم مي تونستم بکنم ..محافدت از 
 بود ...زور زن اونقدر زیاد 
شو بگیرن ...بدترین  شده بود که حتي چند مرد ستن جلو شم نمي تون همراه

 فحشا رو نثارم مي کرد و 
 سعي مي کرد که به صورتم چنگ بنداز ه 

ناکرده ام مي دم زن      تاوان کدوم گ*ن*ا*ه  در حالي که نمي دونستتتم دارم 
 دست برد و مقنعه ام رو 
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 کشید و سعي کرد موهام رو از ریشه بکنه ... 
 کشتینش ک*ث*ا*ف*تا شما -    
روزي که از اولش بد اورده بودم معلوم بود که تا اخرشتتم باید بد بیارم ...به     

 شدت کتب مي خوردم و 
 صدام از شدت درد گلوم در نمي اومد 

پسر جوني که بازوي زن رو گرفته بود سر ش مرت  داد مي زد و مي خواست     
 ازم جدا ش کنه ..اما 

تازه فهمیده بودم به جونم ....  انگار زن که  تاده بود  به خاطر مرگ پستترش اف
 قصد ول کردنمو نداشت ... 

با تمام این وجود با همون یه رره قدرتم ستتعي کردم که داد بزنم و از کستتي     
 کمب بخوابم ... 

بعضي از بچه هاي بخش داشتن به سمتمون مي اومدن ...اما نمي دونم چرا     
 کسي کمکم ...نمي 

 کرد... 
 خون توي دهنم پر شده بود  مزه    
ست و پاي این زن جون بدم      که بالخره در حالي که فکر مي کردم باید زیر د

 ... صداي موحد تنها 
 صدایي بود که امید از دست رفته امو دوباره بهم برگردوند 

 صداي دادش زن رو لحده اي از زدن متوقف کرد     
دستتت روي پزشتتب بیمارستتتان بلند بکش کنار ببینم ..با اجازه چه کستتي -    

 کردي ؟ 
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 و خواست بیاد کمکم که زن باز دیوونه شد و یه سیلي محکم به صورتم زد     
باز بخواد مالحده کنه زن منو راهي ستترد خونه مي کنه بي      موحد که دید 

 مالحده خم شد و زن رو 
 د و گفت : هول داد کنار و سر پسري که مي خواست زن رو ازم جدا کنه فریاد ز

 جمعش کن اینو  -    
 تو همین بین حراست بیمارستان با عجله خودشونو باال رسوندن ...     
زنو که به زور ازم دور کرده بودن ... یکي از پرستتتارا جرات کرد و تند مقنعه     

 امو که روي زمین افتاده 
 بود و براشت و به سمتم دوید . 

رست چیزي رو نمي دیدم ...تو عمرم چنین کتکي سرم به دوران افتاد بود و د    
 تا حاال از کسي 

 نخورده بودم 
ست کنه که موحد      سرم در ستار در تالش بود که مقنعه رو یه جوري روي  پر

 اومد و باالي سرم 
 ایستاد و کمي به سمتم خم شد و رو به پرستار گفت : 

  
           

  
 من  کمکش کن بلند شه .... ببرش اتاق-    
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هنوز باالي سرم بود که بیشتر خم شد و با نگراني به کل صورتم خیره شد و     
 بعد از چند لحده اي 

 با عصبانیت روشو برگردوند و به طرف قوم و خویش زن گفت : 
فکر مي کنید شهر هرته .؟.دست رو دکتر بلند مي کنید؟...طرفو کشتید و -    

 بعد از اینکه کار از کار 
 اشتیدش اوردید اینجا ... انتدار معجزه ام دارید...؟ گذشته برد

 ازتون یه شکایتي کنم که حالتون جا بیاد ...     
 بعد یه دفع سر پرستاري که زیر بازو مو گرفته بود داد زد و گفت :     
 نمي بیني داره میفته ...وایستادي چي رو مي بیني ...ببرش دیگه -    

  
ستم     ستار و د شدم و به  به کمب پر شته بودم از جام بلند  که روي دیوار گذا

 سختي به راه افتادم 
...بعضي از بچه هاي بخش که تازه متوجه ماجرا شده بودن ... تازه داشتن مي 

 اومدن ..که با دیدن سر 
و صتتورت دربوداغونم لحده اي تو جاشتتون وایمیستتتادن و خیره نگاهم مي 

 کردند 
ه بود و تمایلي شتتتدیدي هم به گریه کردن احستتتاس بدي وجودمو پر کرد    

 داشتم ...که چشمم به 
گاهي مملو از نگراني و بي قراري بهم  با ن که کمي دورتر از من  تاد  هومن اف

 چشم دوخته بود... 
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نگاه ازش گرفتم و دستتتمو باال اوردم و به زیر بینیم کشتتیدم و به خون روي     
 دستم خیره شدم که 

 پرستار گفت : 
مقاي دیوونه ...طرف نرستتیده اتاق عمل تموم کرد..اونوقت نمي دونم اح-    

 اینا دنبال چین 
صندلیاي کنار میز رفتیم و کمکم کرد      سمت یکي از  شدیم به  وارد اتاق که 

 که روش بشینم که یهو 
 با دیدن روپوشم گفت : 

 اوه ..استین روپوشتونم که پاره شده -    
اشتتتم و به استتتیني که کمي پاره شتتده بود نگاهي دستتتمو از روي بینیم برد    

 انداختم و چشمام 
 بستم و باز کردم و گفتم : 

 میشه یه دستمال بهم بدي ؟ -    
ستمالي از جیبش در اورد و بهم داد که هومن یه دفعه      شو تکوني داد و د سر

 اي جلوي چار چوب در 
رد اتاق شتتد و خیلي ظاهر شتتد و با نگاهي که به انتهاي ستتالن مي نداخت وا

 راحت ازم پرسید: 
 خوبي؟ -    
از حضور بي موقعش به شدت عصبي شدم و نگاهمو ازش گرفتم که بازم از     

 رو نرفت و مقابلم قرار 
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 گرفت و گفت : 
  
  

 صورتتو ببینم -    
شاید چیزي بین      سریع از اینکه  شت  شیطوني دا صورت ملیح و  ستار که  پر

 نار من و هومن باشه ک
 رفت و گفت : 

 من دیگه برم -    
تاقو ترک کرد و نذاشتتتت که حتي من بهش بگم ..نه ... نرو      و بدون تعلل ا

 ...فرصت به این دیوونه 
 نده ..اما کار از کار گذشته بود و اون رفته بود 

شیدگي که      شو بذاره روي خرا شت سر انگ ست  که هومن مقابلم زانو زد و خوا
 ناي زن به واسطه ناخو

شیدم و با اخم ازش رو  سرم رو زودي عق  ک شده بود که  روي گونه ام ایجاد 
 گرفتم 

صبیش گفت      سابي برخورد و مثل قدیم با همون لحن خودموني و ع بهش ح
 : 

دیوونه بذار ببینم چیکارت کرده ..نمي خورمت که ... حاال همچین تفحه -    
 بزنم ه*و*س کنم بهت دست اي هم نیستي که هي 

از شتتدت خشتتم چشتتمامو بستتتم که دیگه توي اتاق موحد صتتدام در نیاد و     
 شرایط بدتر از ایني که 
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هستتت نشتته .... که شتتنیدن صتتداي موحد ...براي دومین بار راحتم کرد و 
 چشمامو باز کردم : 

 پرستار میگه زنگ بیمار اتاق  سوخت از بس که دکترشو خواست -    
اش بلند شتتد و به صتتورت پر اخم موحد خیره شتتد هومن با وحشتتت از ج    

 ....موحد قدمي به داخل اتاق 
 گذاشت و بهش گفت : 

 از کي تا حاال به دکتر سیاري ارتقاء پیدا کردي که من نمي دونستم ؟ -    
شدم ..این چندمین باري بود که      ستم و باز کردم و به زمین خیره  شمامو ب چ

 داشت به حساب 
 و هومنو مي گرفت ...  خودش ...مچ من

شرایط بدي به وجود اومده که بالخره      ستم چه  شون مي دون سکوت دوتا از 
 هومن عقل کرد و به 

سمت در رفت ..اما موحد تازه دنبال کسي براي خالي کردن خودش مي گشت 
 : 

شتتما که حس ترحمت گل کرده ..موقع اي که مي زدنش مي رفتي از زیر -    
  دست و پا جمعش مي

کردي...نه حاال که بخواي براش دل بستتوزني ...البته بهتره حرفامو به بقیه بچه 
 هاي بخشم منعکس 

کني ...اخه نه اینکه ته مرامن ..گفتم زبانن ازشتتون یه تشتتکري کرده باشتتم که 
 انقدر راحت مي رارن تو 
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 روز روشن به همکارشون صدمه بزنن و صداشونم در نیاد 
صبانیت قرمز سرم رو کمي باالتر      شدت ع صورت هومن که از  گرفتم و به 

 شده بود خیره شدم که یه 
دفع با صتتتداي موحد که رو به روم روي زمن زانو زده بود ازش رو گرفتم و با 

 نگراني به موحد خیره شدم : 
 جاییت که درد نمي کنه ؟ -    

  
اما من از نگراني خیره تو چشمام ... مي خواست بدونه مشکلي دارم یا نه ...    

 تنها به رنگ چشماش 
خیره شتتده بودم و به چیز دیگه اي فکر نمي کردم ...یعني درد نمي راشتتت که 

 بخوام فکرم رو معطوف 
حرفاش بکنم ..اصتتال حواستتم ستترجاش نبود که یه دفعه دستتتشتتو باال اورد و 

 نزدیب به چشمام بشکني 
 زد و جدي پرسید: 

 شه ؟ رو به راهي ؟حواست سر جا-    
با لبهاي نیمه باز نگاهمو از چشتتماي عستتلي رنگش گرفتم و خواستتتم با     

 دستمال مچاله شده تو 
ستمالي رو از جعبه روي  شد و د ستم ...خون زیر بینیم رو پاک کنم که بلند  د

 میزش بیرون کشید و به 
 طرفم گرفت و گفت : 

 گوشه لبتم هست -    
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شده مقابلم لحده ا     ست دراز  ستمالو ازش به د سپس د ي خیره نگاه کردم و 
 گرفتم که با تاسف 

 سري تکون داد و دوباره مقابلم زانو زد و خیره به خراشاي صورتم گفت : 
اخه من نمي دونم این بیمارستان ....شهر بازیه ؟...چیه که تو ....تو ي هر -    

 جاش یه سرکي مي 
 جا چیکار مي کردي ؟ کشي...انژیو کجا ...بخش جراحي کجا...اخه تو اون

یده      حدم رستت ناي مو ید بت ستتوال پرستت حاال نو تب خوردنم کم نبود  ک
 بود..همین یکي رو کم داشتم .... 

هنوز م نمي دونستم که گ*ن*ا*هم چي بود ...که دست گذاشت زیر چونه     
 ام و آروم سرم رو به سمت 

صورت دربو داغونمو از ندر بگذرو ست  ست حرکت داد.. تا در نه ... با این را
 کارش کمي معذب شدم و 

ستش  شت د شت و با پ ستش از زیر چونه ام بردا نگاهمو ازش گرفتم که یهو د
 پیشونیمو لمس کرد و 

 گفت : 
 تو چرا انقدر داغي ؟ -    
عرق شتترم و خجالت که به پیشتتونیم اضتتافه شتتد احستتاس کردم که نفس     

 کشیدنم دیگه عادي 
ست ...کمي مکک کردم و ب شم که نی ستم پا  عد نفس گرم رو بیرون دادم و خوا

 همزمان پسري که 
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 همراه زن بود با رنگ و رویي زرد وارد اتاق شد و رو به موحد گفت : 
غداره ..بهش حم -     با دا با ید... یت نکن کا مادرم شتت خواهش مي کنم ...از 

 بدید...یهو از اون در لعنتي 
سرت مرد....تموم کرد ...دست بیرون و اومدن و خیلي راحت بهش گفتن که پ

 خودش که نبوده 
 موحد عصبي به سمتش چرخید و گفت :     
که دلشتتون -     کاري  غدارن ...هر  یعني چي این حرف ؟..چون ایشتتون دا

 خواست ...باید بکنه و کسي 
 حرفي نزنه ؟ ....اینطوري که نمیشه آقا! 

دش انقدر اجازه بده که ادم هرچقدرم خراب و داغون باشه ..حم نداره به خو    
 جلوي جمع به دکتر ي 

 که اصال کاره اي نبوده .... حمله ور بشه و مقنعه اشو از سرش بکشه 
 بعد یهو به سمت اومد و دستشو به سمت گونه ام گرفت و گفت :     
ببین مادر جنابعالي چیکار کردن ...االن این طبیعیه ؟..هیچي نگیم ؟...نه -    

 اقا ...نمیشه 
  
  

بله حم با شتماستت ..خواهش مي کنم که اینبار و گذشتت کنید ...مادرم -    
 بیماري کلیوي داره نمي 

ستان  ست ...ماموراي بیمار ساعد نی صال حالش م شه ..االنم که ا سرپا با تونه 
 مي خوان زنگ بزن اداره 
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 پلیس ..نذارید تو روخدا 
ستم براي فرار      شدت درد مي کرد و مي خوا صدا سرم به  سر و  از این همه 

 بلند بشم و بهش 
 بگم ...بخشیدم ..باشه ..کاري با مادرت ندارم ...فقط شرتو کم کن و برو 

 اما به جاش موحد رفت طرف تلفنش و حین شماره گرفتن گفت :     
نخیر اقا ...من نمي رارم ...که توي این بیمارستتتان هر کي به بهانه مرگ -    

  عزیزیش .. به پزشب بخش
 من بي حرمتي کنه ...تا شما باشي که جلوي مادرتو بگیري و تماشاچي نباشي 

پستتر که روي صتتورتش ردي از اثار اشتتب باقي مونده بود به ستتمت اومد و     
 کمي خم شد و گفت : 

 تو روخدا شما ببخشینش ...جبران مي کنم ...  -    
 موحد پوزخندي زد و با لحني عصبي گفت :     
 براي جبرانش ..اینور صورتشم خش مي ندازید؟ البد -    
 پسر م*س*تقیم تو چشمام خیره شد و با التماس گفت :     
خواهش مي کنم .... ببینید من وضتتعم خوبه ..هرچقدر که بگید پرداخت -    

 مي کنم ..اما نذارید کار به 
شما هم ماد شه ..ازتون خواهش مي کنم ... شیده ب ر کالنتري و اینجور جاها ک

 دارید...حالم رو درک مي 
 کني...که چي مي گم 
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شون      ستم کوتاه بیام ..هم واقعا دلم برا شده بود...هم نمي خوا شفته بازاري  آ
 مي سوخت ... 

به موحد خیره شتتدم که داشتتت با عصتتبانیت نگاهم مي کرد که پستتر دستتته     
 چکشو از جی  کتش 

 شت و گفت : بیرون اورد و بازش کرد و روي دسته صندلي گذا
 هر مبلغي که مي خواید بنویسید ...چکش به روزه ...مطم ن باشید -    
نگاهم به خودکار تو دستتتش بود که همون پرستتتاري که براي راحتي من و     

 هومن اتاقو ترک کرده بود 
با یه سیني حاوي وسایل پانسمان وارد اتاق شد و با دیدن سه تامون سر جاش 

 ایستاد و به موحد 
ست و  ش سر روي زانوهاش روي زمین ن شد تا اون بگه که چیکار کنه .. پ خیره 

 خودکارو برد سمت 
 دسته چب و گفت : 

 تومن بسه ؟   -    
که ببینم مي خواد      به موحد بود  یه چشتتم  ها  ده  نمي دونم چرا تو اون لح

 چیکار کنه ...اصال ندر اون 
 چیه ؟ 

.مطم ن بودم که اونم منتدر من بود که انقدر عصتتباني بود که حد نداشتتت .    
 ببینه من مي خوام چه 

 غلطي بکنم .. 
 تومن خوبه ؟چند بنویسم ؟  -    
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 پرستار بیچاره همونطور سیني به دست به من نگاه مي کرد که پسر گفت :     

 باشه  تومن مي نویسم -    
 کنترل شده اي گفتم : و خواست که بنویسه که با عصبانیت و صداي     
 لطفا برید بیرون -    
 پسر رنگ صورتش پرید و با تردید پرسید:     
 مبلغش کمه ؟زیادش کنم ؟ -    
 با دستاي لرزون ..انگشتامو به لبهام رسوندم و و چشمامو بستم و گفتم :     
ید بیرون ..نمي خوام-     ندارم ...فقط بر کاري  مادرتونم  با  ید بیرون ...  بر

 ببینمتون 
ستتاله باشتته با نگراني و حالتي ستتوالي  -پستتر که بهش مي خورد یه پستتر     

 برگشت و به موحد 
 خیره شد که موحد بهش گفت : 

 نشنیدي چي گفت ؟..برو بیرون ... -    
 پسر از روي زمین بلند شد و پرسید:     
 یعني شکایتي ندارید؟ -    
از اتاق بیرون رفت و یکي از نگهباناي و برگشتتت و بهم خیره شتتد که موحد     

 بیمارستان رو صدا زد و 
با جایي تماس بگیرن و خودش همراه نگهبان  یازي نیستتتت  بهش گفت که ن

 رفت 
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پسر که خیالش راحت شده بود سریع به سمتم و اومد کلي ازم تشکر و کرد     
 و با عجله از اتاق 

 به سمتم اومد و گفت : خارج شد پرستار که حاال جا براش باز شده بود 
 خدا بده شانس ... -    
 و با لحن شوخي ادامه داد:     
 جات بودم  تومن پیادش مي کردم که دیگه از این دست و دلبازیا نکنه -    
 خیره نگاهش کردم و گفتم :     
 خداروشکر که جاي من نیستي .. -    
 نبود موحد گفت :  با لبخند ملیحي مقابلم نشست و با مطم ن شدن از    
 دکتر موحد امروز رسما داه کرده بودا..تا حاال اینطوري ندیده بودمش -    
به در اتاق نگاهي انداختم و چیزي نگفتم و اون مشغول ضد عفوني کردن و     

 تمیز کردن زخما شد 
 دوتا از ناخونات حیف شدن ..بدجور شکستن -    

  
                 

  
 خواست دستمو بگیره که با احساس گرماي زیاد دستم گفت :  اینو گفت و    
 اوه ...چقدر داغي ! -    
و در عین حال که هنوز دستم توي دستش بود به استین پاره شده ام اشاره اي     

 کرد و کمي باال 



wWw.Roman4u.iR  120 

 

ست و بدنم ایجاد کرده بودم شد و  ش  روي د شایي که دی زدش که متوجه خرا
 با نگراني ازم پرسید: 

 این بال رو هم این زنه سرت اورده ؟اي واي -    
 تا خواستم چیزي بگم موحد وارد اتاق شد و من تندي استینمو پایین دادم     
سیني رو      سایل توي  شت نگاهم مي کرد و شت زده دا ستار که هنوز وح پر

 جمع و جور کرد و بلند 
 شد 

 موحد باز اومد مقابلم و با عصبانیت گفت :     
 کارت بهتر از این نمیشه که ؟...همین کارارو مي کنید که همه پرو میشن -    
 احساس مي کردم که زیادي داه کرده و از اینکه رضایت دادم کلي کفریه     
 دستي به صورتش کشید و از پرستار پرسید:     
 کارت تموم شد ؟ -    
 پرستار با تردید سري تکون داد و گفت :     
  ظاهرا بله-    
 قیافه موحد با این حرف پرستار واقعا دیدن داشت که ازش پرسید:     
 یعني چي ظاهرا؟ -    
ساعد -     صداش در نمیاد..روي  بنده خدا خانوم دکتر ...واال خانومي میکنه 

 و مچ دستشونم این خانوم 
 تا تونسته خش انداخته ..اونم خیلي وحشتناک 
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ده بود که متوجه خل بودنمم بشتتن براي رنگ از صتتورتم پرید ..همینم مون    
 همین سریع و به زور از جام 

 بلند شدم و گفتم : 
 نه .. نه ... من خوبم ..چیزیم نیست -    
 موحد که داشت از چشماش خون مي بارید به طرفم برگشت و گفت :     
نه شما اصال حالت خوب نیست و نمي فهمي که چي میگي ..اینو باید از -    

 ي فهمیدم ..پس صبح م
 بشین سرجات 

پرستتتار که متوجه وخامت اوضتتاب شتتده بودبا ترس نگاهي به موحد کرد و     
 ....باعجله سیني به دست 

ما بهم گیر مي ده  خارج شتتتد... منم مي دونستتتم بمونم موحد حت تاق  از ا
 خواستم پشت سرش برم که 

 موحد محکم گفت : 
  
  

 ر دارم گفتم بشین سرجات ...باهات کا-    
 ایستادم و برگشتم طرفش و گفتم :     
 امروز برم خونه و یکم استراحت کنم ...خوب خوب میشم دکتر -    
 عصبي به سمت در اتاقش رفت و درو بست و برگشت و گفت :     
سرجات -     شین  صبح مي رفتي ...پس ب تو اگه حرف گوش کن بودي همون 

 و اون استینتو بزن باال 
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م خشب خشب شده بود و پرستارو داشتم نفرین مي کردم که قدمي اب دهن    
 به سمتم برداشت 

 که گفتم : 
شیدمش ..دیگه -     صال ربطي به این خانوم نداره ..در ثاني من بخ این زخما ا

 چه لزومي داره که 
 بررسي بشه کجام اسی  دیده کجام ندیده 

 ت : با حرفم ابروهاشو باالیي داده و با پوزخند گف    
 که لزومي نداره ؟ -    
 سعي کردم محکم باشم و نذارم بفهمه که ازش مي ترسم :     
 بله هیچ لزومي نداره ..دکتر -    
در حالي که فکر مي کردم کاري کردم که پاشتتو فراتر از حد خودش نذاره     

 ..بي توجه با حالت تدافعي 
ال زد و به خراشتتاي ناجور که گرفته بودم ..مچ دستتتم رو گرفت و استتتینم رو با

 دستم خیره شد 
 اب دهنمو قورت دادم که گفت :     
 چطوري اینطوري شده ؟ -    
 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم :     
 ببخشید دکتر..اما اصال به شما مربوط نمیشه -    
باز به زخما نگاهي انداخت و با همون پوزخند جاي خوش کرده گوشه لبش     

 گفت : 
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 عني خودت اینطوري کردي ؟ ی-    
 با عصبانیت توي چشماش براق شدم و گفتم :     
 من نباید به شما جواب پس بدم دکتر -    
 و سعي کردم مچمو از دستش خالص کنم ..اما نذاشت و گفت :     
 اتفاقا باید جواب پس بدي .... -    
رو اورد توي دهنم همونطور که تو چشمام خیره شده بود سوالي کرد که قبلم     
 : 
  
 مشکل تو با دکتر کلهر چیه ؟ -    

 با شنیدن اسم هومن به شدت بغي کردم و اون ادامه داد:     
ستش فرار کني ؟یا نه ...بهتر اینطوري بگیم که -     سعي داري همش از د چرا 

 چرا سعي داري یه 
 ست از سرت بر نمي داره ؟ چیزي رو حالیش کني ؟چیکارت داره که د

شب دارن کم کم      ستم که حلقه هاي ا شده بود و مي دون شدت بد  حالم به 
 توي چشمام جمع مي 

 شن 
 دستمو رها کرد و قدمي به عق  رفت و گفت :     
 محي اطالب ... مي دونستي که زن داره خانوم دکتر ؟ -    
..معلوم شتتد که همه از چیزي که مي ترستتیدم داشتتت به ستترم مي اومد    

 حرفامونو شنیده بوده 
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نگاهمو با نگراني و ترس به اطراف چرخوندم و اون خیره به چشمام با مکثي     
 طوالني...و البته با 
 کلي تردید پرسید: 

 باهاشي؟  -    
  

مطم ن بودم که اگه چندین ماه قبل اون اتفاق توي بخش نمي افتاد هرگز به     
 خودش چنین اجازه 

 اي نمي داد که بخواد ازم چنین سوالي رو بپرسه 
چقدر حقیر و بدبخت شتتده بود م که دکتر موحد... مرد اخمالودي که هیچ     

 وقت به حاشیه ها اهمیت 
 نمي داد ..حاال توي اتاق خودش منو زیر سوال برده بود 

سرم بیاد..مني که تمام تالشم رو کرد     شده بودم چنین بالیي  ضر   هچطور حا
 بودم که از همه چیز با 

....ستتکوتم دور بمونم ..چطور انقدر راحت مورد اماج حمالت تهمت ها و 
 نامالیمات قرار گرفته بودم ؟... 

سوال و      شتم اما با این  شاید تا چند دقیقه پیش میل عجیبي به گریه کردن دا
 طرز نگاهش تمام اون 

 روه و روانم زده شد بغضاي لعنتي ازم دور شد و جاش زخم عمیقي بر 
نوب نگاهش رو دوستتت نداشتتتم ..طرز نگاهش کلي حرف پشتتتش داشتتت     

 ..نباید به لبهام مهر سکوت 
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 مي زدم .. 
سي بود      شون محل نمي دادم ...موحد ک موحد بچه هاي بخش نبودن که به

 که به راحتي یه اب 
ز خوردن در صتتورتي که براش مستتجل مي شتتد من چطور ادمي هستتتم ..ا

 بیمارستان که چه عرض 
 کنم ..از کل بیمارستانهایي که مي تونستم توشون باشم بیرونم بندازه .. 

کستتي که به راحتي مي تونستتت منو بعد از       ماه رها کردن تخصتتصتتمو     
 بگردونه ...مسلما اخراج کردن 

 و بیرون انداختنم هم براش کاري نداشت 
  
 به عق  رفت و دست به سینه شد و با بدجنسي گفت : قدمي     

 نکنه زخماي دستتم کار اونه ؟ -    
شنده اي رو      شت اون بغي ک شدن غیر ارادي پلکهام خبر از برگ سته  باز و ب

 مي داد که فکر مي 
کردم ازم دور شتتده ...با هر ستتوالش خنجر مي زد به روه از دستتت رفته ام که 

 بالخره تارهاي صوتي 
 حنجره ام خود ي از خودشون نشون دادن و ادار به شکستن سکوتم کردن 

تو تمام این سالها از تنها اخالقي که داشتید و ازش خوشم مي اومد ....این -    
 بود که ندونسته و بي 

 فکر چیزیو که بهش یقین نداشتیدو به بچه ها نمي گفتید. 
 ونشم نمي اوردید هیچ وقت تا از چیزي مطم ن نمي شدید..به زب    
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 منم همیشه این اخالقتونو ستایش مي کردم و بهتون احترام مي راشتم     
باورامو از بین بردید..تمام اون      با این ستتوالتون ..تمام  اما امروز دکتر...!!!. 

 اعتقاداتي که بهتون 
 داشتمو... 

 قطره اشکي از گوشه چشم بیرون افتاد و گفتم :     
ستادي که-     ستاد و  ا سه ..باید فاتحه اون ا شنا سال ن شو بعد از چند  شاگرد

 شاگردي رو خوند دکتر ! 
 مي دونستم دارم مي رم رو اعصابش اما اون همچنان خیره نگاهم مي کرد     
شتتما با شتتنیدن دو ستته جمله حرف مفت و دوتا برخورد ستتاده .... انقدر -    

 راحت به خودتون اجازه دادید 
 بیمارستان به من انگ بدکاره بودن بزنید..؟ که اینجا توي 

سعي مي کردم جمالتم رو زودتر تموم کنم و از      صدام به لرزش افتاده بود و 
 این محیط خفقان اور هر 

 چه زودتر فرار کنم 
چرا اگه یه زن یا یه دختر در برابر یب مرد ستتکوت کنه ..باید متهم بشتته و -    

 همه به چشم بد ...بهش 
 کنن ...؟ نگاه 

 مي دونید اون دوماه چرا گم و گور شده بودم ؟     
 اخم صورتش بیشتر از قبل شده بود     
 چون نمي خواستم با حضورم دامن بزنم به همه اون حرفاي مفت -    
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شو گذرونده بودمو زدم که جلوي دید ادمایي که      سال صي رو که   ص قید تخ
 برام شایعه درست کرده 

 .. بودن نباشم .
 اما امروز با حرفتون دکتر....فهمیدم که چقدر حماقت کرده بودم     
معلوم بود که دیگه حرفي براي گفتن نداره ...و حضتتورم توي اون اتاق بیش     

 از این بي فایده بود 
سمتش      صورتم رو به  ستگیره رو گرفتم و قبل از رفتنم  سمت در رفتم و د به 

 برگردوندم و گفتم : 
  

 واقعا براي خودم متاسفم دکتر...خیلیم متاسفم -    
 دروباز کردم که برم صدام زد:     
 فروزش -    
 درو نیمه باز نگه داشتم و نگاهش کردم     
ند زده      گ که  بود  یده  م ه ف بود.. فل شتتتده  ق بار  ین  ل براي او نش  بو ز

 ..اساسي..چشماشو بست و سرشو 
 است چیزي بگه که با پوزخندي بهش گفتم : تکوني داد و خو

 دیگه بدتر از اینش نکن ..دکتر  -    
و از اتاق زدم بیرون ...و به ستتمت پاویون رفتم ..اوضتتاب بخش کامال بهم     

 ریخته بود ...هنوز اثار اون 
خانواده توي بخش بود. ..هومن کنار همسر ش نزدیب به استیشن ایستاده بود 

 و به محي دیدنم 
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خیره نگاهم کرد...چندتا از بچه ها هم بدجوري نگاهم مي کردن ..اما مهم 
 نبود..گندي که به زندگیم 

 خورده بود با این نگاه ها نه بدتر مي شد نه بهتر . 
لباستتهامو عوض کردم و با همون صتتورتي که هر کستتي که مي دیدش ..مي     

 تونست هر فکري درباره 
 اون حال خراب بیرون زدم ام بکنه ...از بیمارستان با 

اول خواستتتم برم ستتمت خونه اما....از اینکه تنهایي و فکر و خیال از پام در     
 بیاره ترجیح دادم فعال به 

شلوه  سرما خوردگي و کتکي که خورده بودم برم یه جاي  خونه نرم و با وجود 
 ..یه جایي بین مردم ..یه 

 بد بهم نگاه نمي کنه جایي که فکر کنم هنوز هستم و کسي به چشم 
گاه      با اولین ن یب بودنش هم مهم نبود...فقط  جاش مهم نبود...دور و نزد

 باید تصمیم مي گرفتم و 
تصمیم رو با دیدن کافي شاپي که یب خیابون پایین تر از بیمارستان بود گرفتم 

 ... 
 حاال هرچه بادا باد... مي خواستتت شتتلوه باشتته یا نباشتته ....مي خواستتت    

 محیطش با ب میلم باشه 
 یا نباشه ... 

با باز کردن در یه لنگه کافي شاپ و صداي زنگوله باالي در.. حضورم رو به     
 تمام ادماي داخل کافي 
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 شاپ که تعدادشون انگشت شمار بود... اعالم کردم ... 
حتما با دیدن صتتورتم فکر مي کردن یه دختر فراریم و از زور ستترما به اینجا     

 ناه اوردم ...نگاه خیره مرد پ
جون مس ول کافي شاپ رو روي خودم احساس کردم و به میزاي خالي نگاهي 

 انداختم ... 
بهترین جا و دنج ترین میز هموني بود که کنار پنجره چوبي با شتتیشتته هاي     

 رنگي قرار داشت ......به 
ستهام د سمت میز رفتم صندلي رو بیرون کشیدم و بي معطلي روش نشستم و

 گره کرده روي میز 
 قرار دادم 

احتماال خل شتتده بودم ...با این وضتتع چرا اومده بودم اینجا؟..اینجایي که     
 هنوز نگاهاشون میخکوب 

 من بود.. 
  

 
مرد از پشت پیشخون بیرون اومد و به سمت با قدمهاي اهسته گام برداشت     

 ...سبب کافي شاپ 
به ادم ارامش مي داد ..انگار همه چیزش از چوب بود جال  بود  یه جورایي 

 ...بوي ادکلنهاي جور واجور 
 مشتریاي کافي شاپ توي فضاي گرم و کوچیکش سردردم رو تشدید مي کرد 

 چي براتون بیارم ؟ -    
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سرم رو بلند کردم و به چشماي مرد جوون خیره شدم ...چي باید مي خوردم     
 ي که کمي ارومم م

کرد؟...اصتتال چیزیم مگه پیدا مي شتتد ... که من رو از این همه فکر و عذاب 
 راحت کنه ..جواب دادنم طول 

 کشید و اون گفت : 
 خانوم ؟ -    
 یه فنجون قهوه تلخ -    
 سري خم کرد و پرسید:     
 همین ؟ -    
 مطم ن نبودم ولي گفتم :     
 بله فقط همین -    
شاد  و از پنجره به     شت یه لبخند گله گ ست دا شاید دو شدم ... بیرون خیره 

 تحویلش بدم و بگم فعال 
ست  شنایي مزخرف که مي تون شم ...یه ا همین ...واونم با روي باز بهم بگه چ

 براي مدتي دووم داشته 
باشه ..از اون اشنایي که با هومن داشتم ..از اون اشنایي هایي که داشت ابرومو 

 لکه دار مي کرد. 
 کاش اینجا یکم شلوغتر بود...سکوت همش رهنم رو در گیر مي کنه     
کمي بعد مرد فنجون سفید رنگ حاوي قهوه رو مقابلم گذاشت ...بوي قهوه     

 توي بینیم پچید..بغي 
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کردم ..اما نمي خواستتتم به چیزي فکر کنم ..فنجون رو کمي به ستتمت خودم 
 کشیدم که صندلي مقابل 

یرون کشیده شد و نگاهم رفت طرف صاح  دست که بهم میزم توسط دستي ب
 مي گفت : 

 اجازه هست که اینجا بشینم ؟ -    
  

ست و      ش صندلي رو جا به جا کرد و روش ن وقتي نگاه خیره ام رو دید کمي 
 بهم خیره شد که بهش 

 گفتم : 
 من بهتون اجازه دادم که اینجا بنشینید؟ -    
 و گفت : لبخند دندون نمایي زد     
 چیزیم براي مخالفتون نگفتید -    

  
                     

  
 این معنیش میشه که شما مي تونید اینجا بنشینید؟ -    
مرد جوون که از لحن تندم ناراحت نشتتده بود کمي به عق  متمایل شتتد و     

 گفت : 
 نشستنم اینجا شما رو اریت مي کنه ؟ -    
 و باز کردم گفتم : چشمامو با حرص بستم     
 بله -    
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 لحده اي سکوت کرد و گفت :     
 من قصد مزاحمت ندارم -    
 ولي دارید این کارو مي کنید -    
ستاش رو روي      شت د شمام بر نمي دا صورت و چ شو از  در حالي که نگاه

 میز گذاشت و گفت : 
شو د-     سم ستخیلي وقت پیش ...یه دختري بود که .....آآآآآ..ا  قیقا یادم نی

 ..اما اون موقع هاي خیلي 
ادعا داشتتتت .... اونقدر زیاد که به ماها اصتتال نگاه نمي کرد ..مي دوني که 

 .....ماها تو حدش نبودیم که 
 بخواد بهمون نگاه کنه 

شت      شدم ...دا سرم رو کج کردم و بهش خیره  صبانیت کمي  با تعج  و ع
 براي خودش چرت و پرت 

 هاشو باالیي داد و پرسید: مي گفت .ابرو
 نمي خواي چیزي بگي ؟ -    
شتم و      ستامو روي میز روي هم گذا شیدم و د صبانیت فنجونمو جلوتر ک با ع

 گفتم : 
 مشاور خانواده اي ؟ -    
 شیطون خندید و گفت :     
 شاید -    
 م شتوي اوج اون عصبانیت و درد همین یه قلمو کم داشتم که بشه مخل آسای    
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 البد وکیلي ؟ -    
 اگه تو دوست داشته باشي موردي نداره -    
 طرف خیلي پرو بود     
 حتما االنم مي خواي کمکم کني؟ -    
 چرا که نه ...اگه اجازه بدي ...صد البته -    
 تو چشماش خیره شدم ..هنوز شیطون بود و مي خندید که یهو پرسید:     

  
 شوهرت این بال رو سرت اورده ؟ -    
 از شدت عصبانیت خنده ام گرفت و زدم به سیم اخر:     
اره شتتوهرم زده ...یکي از امثال شتتما ها که بابام از زور نداریش منو دو -    

 دستي تقدیمش کرده بود 
 ..حاال چه کمکي مي توني بکني ؟ 

لبخند حرص درار رو لبهاش طلبکارانه بهش خیره شتتدم ...در حالي که اون     
 داشت گفت : 

تنها کمکي که مي تونم بکنم اینکه بهت بگم که چي به زخمات بزني که -    
 زودتر خوب بشن 

 ابروهامو باال انداختم و گفتم :     
اه ..چه خوب ...حتما به جز مشاور خانواده و وکالت ..پزشکیم خوندي؟ -     ِِ 
لذت مي بره که کمي به سمتم متمایل شد و  معلوم بود که از حرص خوردنم    

 انگشت اشاره دست 
 راستشو بلند کرد و با نشون دادن خراشاي روي صورتم گفت : 
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گرم محلول بتادینو با  گرم شتتکر و  گرم پماد بتادین ترکی  کن و بذار        -    
 روي زخمت ...بعد 

ین بهتر و ن وسپور ببین چه مي کنه حتي بهت قول مي دم اثرش از پلي سپورین
 باشه 

احستتاس مي کردم چهره اش زیادي داره آشتتنا مي زنه ..براي همین اینبار با     
 دقت و در سکوت به 

 لبخند شیطونش خیره شدم و بینیمو کمي باال کشیدم و گفتم : 
بدون -     که بتونم قهوه امو  یذاري  ها نم چرا نمي ري میز ب*ه*لي و منو تن

 م ...من مزاحمي مثل تو بخور
 نیازي به نسخه هاي بي سرو تهت ندارم 

ساعت مدل باالش رفت که      شلوار خوش دوخت و  سمت کت و  نگاهم به 
 بهم چشمکي زد و گفت : 

 نشتي بینیتم با یه آنتي هیستامین درست درست میشه ها... -    
شدم ...دروه چرا ..بدم نمي اومد      شیدم و بهش خیره  شونیم ک ستي به پی د

 اهاش هم صحبت ب
صوص که اونم بي میل نبود ...و یه جورایي رهنمو از بدبختیام دور  شم ...بخ ب

 مي کرد: 
 خیل خوب تو بردي ...حاال پا میشي بري؟ -    
 با وقاحت تمام ابروهاشو باال داد و گفت :     
 نه -    
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ه ک از زور عصتتبانیت و پرویي بیش از حدش به خنده افتادم و به گوشتته لبم    
 ترک برداشته بود دستي 

 کشیدم و گفتم : 
صله حرف -     شما هم وقتتو بي خودي هدر نده ...حو ستم .. من از اوناش نی

 زدن با تو رو هم ندارم 
 تا اینو گفتم راحت به عق  تکیه داد و دست به سینه شد و گفت :     
 همون زغنبوتي هستي که بودي -    

  
يزغنبوت يکلمه آشتتنایي از گذشتتته هاي دور بود که خیلي وقت بود نشتتنیده     

 بودمش ...با تردید بهش 
 خیره شده بودم که گفت : 

 هنوز جوجه اینترني ؟.....یا نه ....سري تو سرا در اوردي زغنبوت ؟ -    
از تعج  دهنم باز شتتد ....امکان نداشتتت اما استتمشتتو با ناباوري به زبون     

 :  اوردم
 یوسف !! -    

  
 در حالي که بهم مي خندید گفتم :     
 تو کجا... اینجا کجا؟ -    
 واال باید اینو از تو پرسید..اینجا پاتوق منه ...تو اینجا چیکار مي کني ؟ -    
 به حالت موها و رنگ چشماي طوسي رنگش خیره شدم و با گنگي گفتم :     
 م ...اخه تو اینجا... همین طوري یه دفعه اي اومد-    
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ستشو زیر چونه اش گذاشت و      شت و کف د با لبخند ارنجشو روي میز گذا
 گفت : 

 دخترِه زغنبوت ...ببین چه شکل و شمایلي براي خودش درست کرده -    
 به خنده افتادم ودر حالي که بدنم درد گرفته بود از خنده گفتم :     
 ي..چقدر عوض شدي !!!! باورم نمیشه که تو اینجا باش-    
 حاال که مي بیني هستم ... -    
 خنده ام به لبخند تبدیل شد و گفتم :     
 چه خوب چهره ام یادت مونده -    
 دستشو از زیر چونه اش برداشت و جدي نگاهم کرد و گفت :     
 صورتت از اون دسته چیزایي که هیچ وقت از یادم نمیره -    
 محو شد که پرسید: لبخند از لبام     
هومن چطوره ؟...یادم میاد اون موقع ها نمي راشتتت مورچه از کنارت رد -    

 بشه ..چه برسه به ادمیزاد 
 حاال که لبخند از لبام رفته بود به عق  تکیه دادم و گفتم :     
 خوبه -    

  
                

  
 ابروهاشو باال داد و گفت :     
 نید؟ تو یه بیمارستا-    
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 تنها سرم رو تکون دادم     
 پس واج  شد یه ش  دعوتم کنید خونتون -    
 و با چشمکي اضافه کرد:     
 بعد از چند سال حتما رفتید سر خونه و زندگیتون دیگه ..مگه نه ؟ -    
 با گوشه ل  پوزخندي زدم و ازش پرسیدم :     
 تو چي ؟ تو ازدواج کردي ؟ -    
 یني به صورتش داد و گفت : با شیطنت چ    
 مندورت بازار ازاده یا رسمي ؟ -    
هل      ته مي دونستتتم ا قدمیم خودموني و بي پروا بود و الب ثل  هنوزم م

 ک*ث*ا*ف*ت کاري نیست ..و این 
 حرفش متلکي به همون گذشته ها ي دور بود 

 شوخي نکن یوسف -    
 لبهاشو با زبونش تر کرد و گفت :     
ب ..یه بار تا پاي سفره عقد رفتیم ..اما ..خوب نشد دیگه ..طرف گفت خو-    

 ..دلمو زدي و رفت 
 ادم باش یوسف ... -    
خندید..راحت .. بي خیال .. بازم مثل گذشتتته ... تنها فرقش با گذشتتته     

 ...چهره جا افتاده اش بود..چطور 
 نشناخته بودمش ...چطور چهره اشو فراموش کرده بودم ؟ 

خیل خ  شتتوخي رو مي رارم کنار...صتتورتت چرا اینطوري شتتده ؟چرا -    
 انقدر دمغ و داغوني ؟چرا اون 
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 آوایي که مي شناختم نیستي؟ 
 تب خنده اي کردم و گفتم :     
 سرما خوردم -    
 پقي زد زیر خنده و گفت :     
سر رفتي تو دیوار؟...دختر از دم در که اوم-      دي تو.. کپسرما خوردي یا با 

 کردم ... 
 یه دفعه جدي شد و گفت :     
 چي شده ؟هومن مي دونه ؟نکنه تصادف کردي ؟ -    

  
                

  
حم داشت که فکر کنه با هومن هستم و هي درباره اش ازم سوال مي پرسید     

 ..دستي به صورت 
گفتم  شو چشمام کشیدم و با لبخند تلخي خیره توي چشماي شیطون و تخس

 : 
 من و اون دیگه باهم نیستیم -    
تمام حالتهاي شتتیطون و خندونش از صتتورتش رفت و م*س*تقیم نگاهم     

 کرد و بعد گوشه لبشو باال و 
 داد و گفت : 

 باهم نیستید؟ -    
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 همه چي بین ما تموم شده -    
 ناگهان جهت دیدشو به فنجونم دوخت و پرسد:     
  شوخي مي کني ؟-    
 نفسم رو با ناراحتي بیرون دادم و گفتم :     
 نه ...چند وقت پیش عروسیش بود -    
با ناباوري سرشو باال اورد و تو چشمام خیره شد...سکوتش داشت ازارم مي     

 داد که یهو زد توي فاز 
 دیگه : 

از اولم ادم مزخرفي بود...یادته همیشتتته بهت مي گفتم ...همون بهتر که -    
 شو از زندگیت گم گور

کرد...اخه تو به این خوشتتگلي ....دماه گندگي ...ل  شتتتري...چشتتم لوچي 
 ..چه ربطي به اون داشتي 

 زغنبوت ؟ 
ناراحت بودم و مي خواستتت اشتتکم در بیاد ...از نوب نگاهش مي فهمیدم     

 ..اعصاب اونم خراب کردم 
 کجاي دماغم گنده است اخه ؟ -    
دته سر کالس قاضي پور با دماه خوردي به در ؟...اونجا هست دیگه ...یا-    

 بود که فهمیدم دماغي 
 داري براي خودت ..گنده و پهن و بي ریخت 

که      قدر  یدم ...اون ند بدنم درد مي گرفت خ یاد  که از تکون خوردن ز با این
 بالخره بغضم از طریم اشکام 
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ست بیرو شکایي که دلم مي خوا شو تخلیه کرد و ....ا شون ...از خود ن بریزم
 چشمام جاري شدن 

 فکش منقبي شد و با حرص به بیرون خیره شد ...     
ستمالي رو      شتم حرف بزنه ...که دیگه گریه نکنم ..اما نمي زد ..د ست دا دو

 از جعبه بیرون کشید و به 
 طرفم گرفت و گفت : 

 اون ک*ث*ا*ف*ت ارزششو نداره ..گریه نکن ... -    
 ازش گرفتم و بهش خیره شدم و ازش پرسیدم : دستمالو     
 اومدي که بموني ..یا بري؟ -    

  
 فنجون قهوه امو از جلوم برداشت و گفت :     

 سرد شده ..بگم برات عوضش کنه ... -    
 چقدر عوض شدي یوسف -    
 به زور لبخندي زد و گفت :     
 بد شدم یا خوب ؟ -    

 باید مي خندوندمش ..نباید به خاطر من غصه مي خورد     
 همون خري هستي که بودي... فقط پاالنت عوض شده -    
 با چشماي قرمز شده اش بهم خندید و گفت :     
 یعني من خر بودم و خودم نمي دونستم دختره نچس  ؟ -    
 : بینیم رو باال کشیدم که خنده اشو قطع کرد و با خشم پرسید    
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 نکنه اون اینکارو باهات کرده ؟ -    
 پوزخندي زدم و گفتم :     
ضا به گمونش -     شت ...مادر یکي از مری ضه این کارارو دا کاش حداقل عر

 که بچه اش زیر دستاي من 
 مرده این باال رو سرم اوره 

 جدي پرسید:     
ستادن و نگات کردن که حال و -     ه روزت اینشوخي مي کني ؟حتما بقیه وای
 ؟ 
 بیخال ..تازه فهمیدم کتب خورم ملسه -    
 اوا یکم شعور داشته باش و درست حرف بزن -

 با خنده و لبایي که به زور باز مي شد گفتم : 
 اگه شعور داشتم که با تو هم کالم نمي شدم . -

صدا زد و گفت که قهوه امو عوض کنه و  شد و مرد جون رو  با لبخند بهم خیره 
 ودش هم یه قهوه براي خ

 دیگه بیاره 
نا دار توي  گاهي مع با ن که مرد قهوه رو اورد یوستتف  قه اي  ند دقی عد از چ ی

 چشمام خیره شد 
 سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم و پرسیدم : 

 حاال محلولت معجزه مي کنه یا الکیه ؟ -
 هنوز نگاهم مي کرد که باز گفتم : 

  



wWw.Roman4u.iR  142 

 

 طمه چه خبر ؟ از فا-
 دست به سینه خیره بود که گفت : 

 نمي دونم -
 با تعج  پرسیدم : 

 نمي دوني ..تا اونجایي که یادمه ... با هم بودید -
 این با هم بودنو تو برام درست کرده بودي نه من -
 یعني چي یوسف ؟ -
 با من زیاد راحت نبود ...منم نمي خواستم ازارش بدم ...همین -
 ي کردم دوسش داري؟ من فکر م -
 تو زیادي با خودت فکر مي کني .. -

 و با مکثي بهم متلب انداخت : 
 و البته زیادیم اشتباه مي کني  -

 حالم گرفته شد و سکوت کردم : 
 جدي دیگه باهاش نیستي ؟ -

 دستي به فنجوني که حاال براش اورده بودن کشید و گفت : 
 ه دماغو ازدواج کرده .. یه سال بعد فهمیدم فاطمه با همون پسر-

 با تعج  نگاهش کردم 
خیل خ  بابا دماغو نبود..همون ستتر به زیره که نمي شتتد دو کالم باهاش -

 حرف زد 
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شت و لبه اش رو به لبهاش رسوند...و قلپي  شو بردا سرش رو بلند کردو فنجون
 از قهوه اش رو خورد و 

 چشمکي بهم زد و گفت : 
 ست داري گرفتم ... برات از اون عروسکایي که دو-

 ابروهام از تعج  و شگفتي باال رفت : 
 چیه خوب ...سوغاتي گرفتم دیگه -
 اخه توي دیوونه از کجا مي دوني که من از چه عروسکي خوشم مي یاد؟  -

 قلپ دیگه اي از قهوه اشو خورد و گفت : 
 هیچ وقت منو نشناختي اوا -

 ره شدم و براي عوض کردن جو گفتم : با نگراني بهش خی
سال بزرگتر - شوري که از ما چند  سلح سف  سمت ..تو همون یو شنا چرا مي 

 بود و بیشتر از همه ما 
شکده باالترین نمره ها رو مي گرفتي  شد..هموني بودي که توي دان سرش مي 

 ...هموني بودي که 
شي ..ه شي باید تا االن فوقتم گرفته با ودن موني که از ایران باگه واقعا همون با

 بدش مي اومد..و مي 
 خواست زودتر بره اونور .. 

هموني که تو سرما زم*س*تون با بي رحمي هر چه تمام تر ..یه سطل اب یخو 
 روي سر من بدبخت 

 خالي کرد تا کاري کنه که یه ماه از خونه در نیام .. 
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ست ستي که همه فکر مي کردن هفته اي یه دو دختر جدید  همون دیوونه اي ه
 داري ... 

یه  به جبران همون  که من  نا زور مي گفت ..هموني  پایی ما ترم  به  که  هموني 
 سطل اب .. بالیي سرش 

 اوردم که دیگه غلط کرد دور و برم بپلکه 
 به خنده افتاد و گفت : 

 نگو یادم که میاد لگنم درد مي گیره -
 گذشته چه شیرین بود و من یادم رفته بود 

ه خوب شتتد که یادم اوري.. باید تالفیشتتو ستترت در بیارم ...با اون اخ اوا چ-
 پوست موز ..منو از       تا پله 

 فرستادي پایین 
 بي توجه به نگاه هاي مشتریها بلند زدم زیر خنده و گفتم : 

 یادته تا یه هفته کج راه مي رفتي ؟ -
 بسه دیگه یادم نیار... اشکم در اومد -

 شدیم و اون گفت :  یه دفعه دوتامون ساکت
 بعد از اون دیگه هیچ وقت نشد که تالفي کنیم  -

 راست مي گفت ...با وجود هومن همه چیز عوض شده بود... 
  

 خوب حاال چیکار مي کني ؟ -    
 فنجونو سرجاش گذاشت و گفت :     
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 هیچي نمي بیني ..کافي شاپ دارم -    
  
 م ... با حیرت نگاش کرد    

 خوب ببین اینجا ماله منه ..در آمد خوبیم داره -    
 شوخي نکن یوسف این امکان نداره -    
 چرا نداشته باشه ..تازه یه ماهه که برگشتم     
 یوسف !!؟؟ -    
 لبخندي بهم زد و از ته دل گفت :     
 جانم -    
 سکوت کردم ..لبخندش بیشتر شد و گفت :     
 دار داري یه جراه همه فن حریف شده باشم ؟ نکنه انت-    
 هستي امکان نداره نباشي -    
نیستتتم بابا... اونوریا مخشتتون بهتر از ما کار مي کنه ..من که رفتم دیدم -    

 مخم نمیکشه ..براي همین 
 کشیدم کنار ..به همین راحتي 

 یوسف ؟ -    
 چیه ؟ بدت اومده از کافي شاپم ؟ -    
 کم در مي اومد...حتما دروه بود که گفت : داشت اش    
اي بابا... خیل خ  ...شوخي کردم ..زدم به کار ازاد..تجارت ..همون کار -    

 بابام ...بیا ببین چه مي 
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کنم ...چه پولي که پارو نمي کنم اوا...باید یه روز بیاي دفتر کارمو ببیني..یه 
 دفتر بزرگ با  تا لیدي 
 ناناز..به عنوان منشي 

 با یه چشمب و با شیطت ادامه داد :     
یه اتاق مخفي هم دارم که اگه یه موقع اي پستتر خوبي نبودم و خواستتتم -    

 شیطنت کنم ...سر خر 
 نداشته باشم .. 

 بلند زدم زیر خنده و گفتم :     
اي بابا باشه .... چرا انقدر تو سرم مي زني ..من قدیم یه زري زدم ..تو چرا -    

 ه هي مي گي ؟ یادت
 خنده از لباش رفت و گفت :     
 براي اینکه از تو یکي انتدار چنین چیزي رو نداشتم -    
یوستف تو دعوا که حلوا خیرات نمي کنن ...یه چیزي همینطوري براي کم -    

 نیوردن بهت زده بودم 
 انگشتشو دور فنجون کشیدو با ناراحتي گفت :     

  
 اما همه باور کردن -    

نه ...فکر مي کردن چون -     مه فکر مي کردن کرم از م مه غلط کردن ...ه ه
 دوست دارم و تو منو نمي 

 خواي این حرفا رو بهت زدم 
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 با شیطنت نگام کرد و پرسید:     
 یعني دوسم نداشتي؟ -    
 انتدار این سوالو نداشتم براي همین با شوخي تندي گفتم :     

 نه -    
 لبخندش تلخ شد و گفت :     
 مي رفتي خونه یا بیمارستان ؟ -    
 از حرفي که رک بهش زدم ناراحت شدم و سرم رو پایین گرفتم و گفتم :     
 خونه -    
 پس مي رسونمت -    
 نه مزاحمت نمیشم تو برو به اتاق مخفیت برس -    
 و با شیطنت گفت :  یهو دوتایي زدیم زیر خنده و اون بلند شد    
 بلند شو نگران نباش اونجا نمي برمت -    
 دستم رو به میز تکیه دادم و بلند شدم     
 نگاهي به سرتا پام انداخت و گفت :     
 اوا مي توني راه بري؟ -    
 اوهوم ... -    
 ماشینم یه خیابون باالتره ..تا اونجا مي توني بیاي یا برم بیارمش ؟ -    
 کیفم رو از دسته صندلي برداشتم و گفتم :     
 بریم ..با تو راه رفتنو یادم رفته ... -    
 لبخند مهربوني زد و از کیفش چندتا اسکناس نو در اورد و روي میز گذاشت     
 با این حرکتش به یاد قدیم گفت :     
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 یوسف تو یه جنتلمن واقعي هستي -    
  
 نمکي به خودش گرفت و گفت :  ژست با    

 اوه عزیزم شرمنده ام نکن ..کیه که قدر بدونه ؟ -    
خندیدم و اون در رو برام باز کرد ...سوز سرماي بیرون توي صورتم خورد و     

 یقه پالتوم رو باال دادم و 
 دستامو رو زیر ب*ه*لم بردم و با قدمهاي اهسته به راه افتادم ... 

ود و من م*س*تقیم به جلو خیره بودم که یوستتف پالتویي که ستترماي بدي ب    
بودیم و هنوز به تن نکرده بود روي شونه هام انداخت و از کافي شاپ در اومده 

 گفت : 
ها هم الغر مردني  -     چاق نمیشتتي دختره الغر مردني ..اون موقع  تو چرا 

 بودي 
 بدون نگاه کردن بهش گفتم :     
 ..مده ..دیگه کسي به دختراي چاق نگاه نمي کنه  نمي دوني بدون-    
 هم قدم با من یکي از دستاشو کرد تو جی  شلوارش و با پرویي گفت :     
صوص وقتي اون مانتو هاي تنگ رنگا -     شم دختراي چاقم ..بخ من ..من عا

 وا رنگو تنشون مي کنن و 
 راشون چند من به صورتشون سرخاب سفیداب مي زنن ..اوا مي میرم ب

 یه لحده سرجام وایستادم و گفتم :     
 خفه میشي یا خفه ات کنم یوسف ؟ -    
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 با خنده قدمي که از من جلوتر رفته بود و برگشت و گفت :     
 تو جون بخواه کیه که بهت بده زغنبوت ؟ -    
 دیوونه اي نثارش کردم و وارد یه کوچه باریب شدیم ..     

 درو برام باز کرد  دزد گیر ماشینشو زد و
حالم به شدت بد بود و فقط مي خواستم به خونه برسم ...اما حضور یب دفع 

 اي یوسف رو هم نمي 
تونستم بي خیال بشم ...واقعا از دیدنش خوشحال شده بودم ...از اینکه باز بود 

 و مثل گذشته ها 
 شوخي مي کرد.... 

شتم شته ، نه دل و دماغش رو دا و نه توانش رو که پا به  فقط حیف که چون گذ
 پاش ...باهاش شوخي 

کنم ...دیگه چیزي براي سترحال بودن و خوش بودن نداشتتم ...امروز بدترین 
 روز زندگیم بود ...موحد با اون 

حرفاش و هومن با اون گیر دادناش ...دیگه چیزي براي من نذاشتتته بودن که 
 بمونه 

به ارامش برستتونه ..مثل  به احتمال زیاد وجود یوستتف مي تونستتت کمي منو
 گذشته هایي که همیشه 

باني مي کرد و حس  هامو عصتت که هم دوره اي  کایي  کمکم مي کرد...کم
 حسادتشونو برانگیخته مي 

 کرد.. 
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شتر بها مي داد...و من چقدر  شون به من ترم پاییني بی سف از بین هم چون یو
 عاشم این همه 

 توجهش بودم 
صندل شین مدل باالش نگاهي انداختم وقتي روي  شدم و به درون ما ي جاگیر 

 ... با صداي گرفته و بمي 
 گفتم : 

 پوالت چه کرده ..الزم شد یه اسپند برات دود کنم -
 نیم نگاهي بهم انداخت و پوزخندي زد و ماشین رو روشن کرد ... 

 :  موقتي دیدم تمایلي به جواب دادن نداره ،پالتوشو به طرفش گرفتم و گفت
 بگیریش ...پالتوي پولدارا به تن من نمي چسبه -

در حالي که دریچه هاي بخاري رو به طرفم تندیم مي کرد ...با تن صتتتداي 
 دوست داشتنیش گفت : 

 بنداز روت ..داري از سرما مي لرزي -
 تب خنده اي کردم و با وجود اینکه هنوز از سرما مي لرزیدم گفتم : 

 وقت دیدي پالتوتو کثیف کردما ..  بینیم نشتي داره ....یه-
 به عق  تکیه داد و با همون لبخند گفت : 

 تو بریز... فداي سرت ... -
راحت به صتتندلي تکیه دادم و پالتو رو تا زیر گلوم باال کشتتیدم ..بوي ادکنش 

 اونقدر تند و زیاد بود که بیني 
 کیپم هم این بو رو حس مي کرد . 
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 رفت و منم با چشماي خمار و سنگین مسیرو گفتم به راه که افتاد ازم ادرس گ
همونطور که داشت پلکهام سنگین مي شد به نیم رخ پسري که زماني دوستش 

 داشتم خیره 
شدم ...دوست داشتني که در حد یب دوست بود ...اما این تنها براي من معني 

 شده بود..براي اونو 
 نمي دونستم ...هیچ وقتم نفهمیدم ... 

  
شون ... ولي حالم بد اما واقع ستم بیاد بیارم شته بود و مي خوا شته ها گذ ا گذ

 بود و نمي تونستم 
شتاق  شد و من م شتر مي  شین لحده به لحده بی خوب تمرکز کنم ...گرماي ما

 خواب ... به طوري که 
 چند دقیقه بعد با خیال راحت به خواب رفتم . 

  
 *** 

تنها با احستتاس لمس دستتتي بر  نمي دونستتتم در چه زمان و مکاني قرار دارم
 روي گونه ام به سختي 

 با لبهایي خشب چشمامو باز کردم 
  

بدون تغییري در  گاهم مي کرد ... ند ن با لبخ ماشتتین بودیم و اون  هنوز توي 
 وضعیتم چندین بار پلکهامو باز 

 و بسته کردم و پرسیدم : 
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 چي شده ؟ -
  لبخندش غلیظ تر شد و گفت :

 رسیدیم ... خیلي وقته -
 سرم رو چرخوندم و به نماي ساختمون نگاهي انداختم و اون گفت : 

 خیلي ت  داري -
 نگاه از ساختمون گرفتم و دوباره سرم رو به طرفش برگردوندم و گفتم : 

 یه دوش اب گرم و بعدشم خواب ...درست درستم مي کنه -
 لبخند تلخي زد و گفت : 

 عمه ات مي خورن ... تجویزاتم به درد -
با چشتتماي پف کرده و ستتردردي که بدتر از قبل شتتده بود..خنده اي کردم و 

 گفتم : 
 هرچقدر مي خواي فحش بده ..من عمه ندارم -

 لحده اي سکوت کرد و گفت : 
 شماره اتو بده -

تکیه ام از صتتندلي جدا کردم دستتت توي کیفم بردم و گوشتتیم رو در اوردم و 
 گفتم : 

 ...  تو بده-
شغول رخیره  شید و م شتام بیرون ک شي رو از بین انگ شو تکوني داد و گو سر

 شماره اش توي گوشیم 
 شد و همونطور که مشغول بود گفت : 
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صدات - شون ..براي دکور خونه ات نگرفتم ... تو راه برات دارو گرفتم ...بخور
 شده عین این خروساي بي 

 محل ...شماره اوتو چند وقته عوض کردي ؟ 
 جهت دیدم رو تغییر دادم و به بیرون خیره شدم و گفتم : -
این شتتماره امو همین امروز فردا مي خوام عوض کنم ...فعال داشتتته باشتتش -

 ..تا شماره جدیدو بهت 
 بدم 

 پوزخندي زد و چیزي نگفت ...که بهش گفتم : 
 تو که شماره ام رو داشتي ؟ -
  

                  
  

شیم رو به طرفم گ شت و روي گو صندلي عق  بردا سه داروها رو از  رفت و کی
 پاهام گذاشت و با 

 گوشي خودش ور رفت ... 
چند لحده اي خیره نگاهش کردم که دیدم یکم اخماش تو هم رفته ...و جوابم 

 رو نمي ده ...دست بردم 
 توي کیسه داروها و به شوخي گفتم : 

 عج  تاجر نسخه پیچي -
شي شد و  در حالي که هنوز با گو خودش ور مي رفت ..حالت اخمش عوض 

 گفت : 
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 همیني که هست ...از خداتم باشه که من برات نسخه بپیچم -
 باال نمیاي ؟ -

 قاطع جواب داد: 
 نه -
 نه و نگمه ..اصال کي رات داد؟ -

شت و به نیم رخم ت  دارم نگاهي انداخت و  شیش بردا صفحه گو شو از  سر
 گفت : 

 حال و روزت قصد سر کار رفتن نداري؟ فردا که با این  Ϳانشا-
 با یادآوري موحد اخمام تو هم رفت و گفتم : 

 چرا اتفاقا .. حتما باید برم ...یه کاري هست که باید انجامش بدم -
 با تاسف سري تکون داد و گفت : 

 البد همه مریضا منتدر خانوم هستن که بره و بهشون سر بزنه ؟ -
 و گفت : خیره به بیرون پوزخندي زدم 

نه اینبار فرق مي کنه ... باید حال یه دکترو بگیرم ....این کارو هم نباید به یه -
 روز دیگه بندازم 

 با نگراني تکیه اشو از صندلیش جدا کرد و به سمتم چرخید و پرسید: 
 نکنه مي خواي حال هومنو بگیري؟ -

 تند سرم رو تکون دادو گفتم : 
 من دیگه با اون کاري ندارم -

 ابروهشو باالیي انداخت و دوباره سرجاش درست نشست و گفت : 
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وقتي اینطوري حرف مي زني ...ازت مي ترستتم ...این نگاه و حرفت ... منو -
 یاد اون       تا پله اي مي 

 ندازه که لگنمو سرویس کرد 
  
  

 خندیدم و اون هم خندید و گفتم : 
خودش باشم .. مثل خودشم جواب نه با این نمیشه از اینکارا کرد ..باید مثل -

 بدم 
 درباره کي داري حرف مي زني آوا ؟ -

 سکوت کردم و چهره موحدو به یاد اوردم و با اخم بهش خیره شدم و گفتم : 
 هموني که اون موقع ها زیادي دور و ورش مي پلکیدي ؟ -

 سوالي نگاهم کرد: 
 هموني که تو رو کرده بود اسطوره ما ترم پاییني ها -
 روهاش رو با تعج  باال برد و گفت : اب
 موحد؟؟؟ -

بهش خیره شدم و اون با نگراني بهم چشم دوخت ...مي دونستم دوستش داره 
 و خیلي براش 

 احترام قائل براي همین لبخندي زدم و گفتم : 
شتتوخي کردم ...باید به مریضتتام ستتر بزنم ..این روزا زیاد مرخصتتي گرفتم -

 م ....فعال نمي تونم جیم بش
 هنوز با شب بهم نگاه مي کرد که براي راحتیش گفتم : 
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 باور کن قرار نیست بالیي سرش بیارم -
 آوا چیزي هست که به من نگفته باشي؟ -

 درو باز کردم و گفتم : 
 همه اون چیزایي رو که باید بدوني رو شنیدي ...بیشتر از کپنتم شنیدي اقا ؟ -

 و ضربه اي به شیشه ماشینش زدم حرفي نزد و من پیاده شدم و درو بستم 
 شیشه رو پایین داد...هنوز تو نگاهش شب و تردید بود 

 کي بیام دفترتو ببینم ؟ -
 نگاهش تغییر نکرد ..تنها لبخند مرموزي زد و گفت : 

 به همین زودیا -
 فصل ششم : 

آخرین پله رو که پایین اومدم برگشتتتم و به تابلوي باالِي در، با انزجار خیره 
 م ...شاید کارم درست شد

 نبوده باشه اما حداقلش این بود که کمي خودم رو آرومتر مي کرد . 
  

                     
  

سي زرد رنگي که به  سمت خیابون رفتم و براي تاک شتم ...به  هنوز کمي ت  دا
 طرفم مي اومد دستي 

 تکون دادم و بلند گفتم : 
 دربست -
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ستاد شین کمي جلوتر از من ای شروب به  ما و من به طرفش رفتم ..بارون دوباره 
 باریدن کرده بود ..درو 

 که بستم به راننده گفتم بره به سمت میرداماد 
و اونم با گفتن چشتمي به راه افتاد ...به عق  تکیه دادم و شتال گردنم رو کمي 

 دور گردنم مرت  کردم 
 که صداي زنگ پیامب گوشیم از توي کیفم در اومد. 

م و بازش کردم ... با دیدن استتم یوستتف با لبخندي به متنش خیره درش اورد
 شدم : 

يزغنبوت جان ...مي دونم حرفم رو گوش نکردي و رفتي بیمارستتتان ...پس -
 ادرس بیمارستانو بهم بده 

 ..تا اگه تلف شدي بدونم الاقل کجا باید بیام سراغت ي 
 ه کردم : لبخندم پر رنگ شد و ادرسو براش نوشتم و انتهاش اضاف

 تو توي کدوم بیماستان هستي ؟ -
 جوابي ازش نگرفتم 

 با خنده سرمو باال اوردم و با خودم گفتم : 
 فکر کرده ... باور کردم که تاجره ..پسره پرو -

 یه دفعه پیامش اومد که توش نوشته بود: 
 بعد از بیمارستان بیا شرکتم ..اینم ادرسش ... -

شت که اون به کار ازاد  با ل  و لوچه اویزون به ادرس شدم ...امکان ندا خیره 
 چسبیده باشه ..اونم 

 یوسفي که توي دانشکده از همه بهتر بود 
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اعصتابم بهم ریخت و با عصتبانیت گوشتي رو پرت کردم توي کیف که راننده 
 گفت : 

 بفرمایید خانوم رسیدیم ... -
 انداختم ...تابا حستتاب کردن کرایه از ماشتتین پیاده شتتدم و به ستتاعتم نگاهي 

 کارام رو مي کردم و مي 
 رفتم بیمارستان یکساعتي با تاخیر مي رسیدیم ... 

سیدن به این کارام واج  تر  سمت بازار رفتم ...ر ل  پایینم رو گاز گرفتم و به 
 بود 

بعد از چندتا مغازه باال و پایین کردن ...توي اخرین مغازه با توجه به دیر کردن 
 .. کیسه بیش از اندازه ام .

 کوچیب طالهامو روي پیشخون شیشه اي مغازه گذاشتم و گفتم : 
 همه اشو مي خوام بفروشم -
  

   
  

طالفروش که مرد جا افتاده اي بود طالها رو ا ز توي کیستته در اورد و نگاهي 
 بهشون انداخت و ازم 

 پرسید: 
 فاکتور خریدشونم دارید؟ -
 بعضیاشونو -
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ي هومن بود رو اول برداشتتت و شتتروب به وزن دستتت بندي که اخرین یادگار
 کردنش کرد..بقیه رو هم وزن 

 کرد و گفت : 
 چهار و دویست -

 چشمام گشاد شد و گفتم : 
 چرا انقدر کم ؟ -

 چندتا از طالها رو جلوم گذاشت و گفت : 
بعضتتیاش که نگین داره .... بعضتتیا رو هم که اجرت کارش زیادي بوده از -

 اید مي روش کم شده ..مي خو
 تونید برید و از چندتا جاي دیگه هم بپرسید 

 با حرص دست بندو برداشتم و بقیه طالها رو به سمتش کشیدم و گفتم : 
 نه مي فروشمشون -

 و دستبند رو توي کیفم انداختم 
 وقتي از مغازه در اومدم ...گوشیم رو در اوردم و با خونه تماس گرفتم 

با ناراحتي و براي زود تموم کردن مکالمه صتتداي مادرم که توي گوشتتي پیچید 
 گفتم : 

ساعت دیگه - سابو برام اس ام اس کنه ..تا یه  شماره ح سالم ..به حمید بگو 
 پولو به حسابش مي ریزم 

سابو برت اس - شماره ح ستت درد نکنه ..االن بهش میگم  جور کردي مادر؟د
 ام اس کنه ...سرکاري 

 مادر؟ 
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 همین با تلخي گفتم : اعصابم بهم ریخته بود براي 
 سرم شلوغه ..خیلي کار دارم ..باید برم ..کاري نداري..خداحافظ -

و تماس رو قطع کردم ....باید زودتر به بیمارستتتان مي رفتم ...به اندازه کافي 
 دیر کرده بودم 

 *** 
  
  

   
  

وارد محوطه بیمارستتتان که شتتدم ......ستتاعت  و نیم شتتده بود ...به اطراف 
 انداختم و با ندیدن نگاهي 

بچه ها بخش ستترعتمو زیاد کردم ...اما هنوز وارد ستتاختمون نشتتده بود که 
 هومنو دیدم که با دیدنم 

 داشت به سمتم مي اومد.. 
همین طور که نزدیب مي شد تصمیم گرفتم مسیرم رو تغییر بدم که صدام زد و 

 جلو راهم رو گرفت و 
 گفت : 

 باید باهات حرف بزنم ؟ -
خواستتتم نگاهش کنم ...اما باید تکلیفم رو هم با هومن مشتتخص مي نمي 

 کردم ..سرمو بلند کردم و تو 
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 چشماش خیره شدم و گفتم : 
 چه مرگته هومن ؟از دستم مي خواستي خالص بشي که شدي ... -

چرا راه به راه مزاحمم میشي؟شدي عین این مزاحماي سر چهار راه ..دیگه داره 
  کم کم از دیدن قیافت

حالم بهم مي خوره ..از ادا و اصوالت متنفرم هومن ..مي فهمي؟دست از سرم 
 بردار..برو پي زندگي 

 شیرینت ...برو به صنم جونت برس ..فقط منو راحت بذار... 
 با عصبانیت چشماشو بست و باز کرد و گفت : 

 نمي خوام صنم چیزي از گذشته بدونه ...  -
 با تعج  پوزخندي زدم و گفتم : 

 براي همین یه راست برداشتیش و اوردي توي همون بخشي که من هستم ؟ -
 جوابم رو نداد و گفت : 

 قضیه خونه رو هم باید مشخص کنیم -
فهمیدم دردش چي بوده ..چه احمقي بودم که فکر مي کردم که از روم خجالت 

 زده است ..دست به 
 سینه شدم و گفتم : 

الي که برام درستتت کرده بودي گذاشتتتم تمام ستترمایه امو پاي اون کاخ پوشتت-
 ...حتي به اسم خودم وام 

 گرفتم .. 
اما چي شد...این شد..که تو ... زن جونتو بردي توي خونه اي که نصفش مال 

 منه ... 
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 پولتو پس مي دم -
 مي دونستي من دارم پول قسطاي اون وامو کذایي رو مي دم ؟ -
 حساب مي کنم ... دفترچه رو بده من ...از این به بعد من -

 با عصبانیت رومو ازش گرفتم و گفتم : 
  

   
  

ازت متنفرم هومن ...از این که شتتخصتتیت انقدر مزخرفه ازت متنفرم ...از -
 اینکه مي خواي نقش ادماي 

 مدلومو در بیاري هم ازت متنفرم ... 
تحملم داشت از بین مي رفت که با بغي و حرص برگشتم و تو چشماش خیره 

 گفتم : شدم و 
شت که منو به راحتي یه اب خوردن انداختي دور ؟...من - باباش خیلي پول دا

 که از روز اول گفته بودم 
سال منو بازي دادي ...؟چرا با  پدر و مادرم چیکارن ...فقط نمي دونم چرا       

 آبروم بازي کردي ؟ 
 داشت اشکم در مي اومد و اون خیره نگاهم مي کرد 

مي اومدم ...اگه به حقم هم نمي رسیدم ... باید ازارش مي دادم اما نباید کوتاه 
 : 
 من خونه امو مي خوام -
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 با نگراني نگاهم کرد و گفت : 
 هیچ مي فهمي چي مي گي؟ -
اره جناب عاشتتم پیشتته مي فهمم که چي مي گم ...اینکه تو براي کم نیوردن -

 زندگیمو تارج کردي و دو 
ي فهمم ...پس تا صدام در نیومده و آبروتو دستي تقدیم زنت کردي رو خوب م

 توي بیمارستان 
 نبردم ..خونه امو بهم برگردون ...تمام و کمال 

 آوا!! -
 به صورت اصاله شده و نگاه متحیرش خیره شدم و گفتم : 

صدا مي زني ...بعد از اینم - سم کوچیب  شه که منو به ا دیگه آخرین بارت با
 جلومو نگیر..ما دیگه 

 زدیم ...هیچي براي گفتن نمونده جناب دکتر کلهر  حرفامونو
بهم ریخته ستتر جاش ایستتتاد و من به را افتادم ...همونطور که زندگي براي من 

 جهنم شده بود باید براي 
اونم مي شد...هر چي که خودگذشتگي کرده بودم کافي بود ..حاال نوبت اون 

 بود که عذاب بکشه 
وض کردن لباستتم رفتم ... دقیقه بعد در وارد بخش که شتتدم با عجله براي ع

 حالي که لباسهامو 
 عوض کرده بودم ...در کیفم رو باز کردم و چیزایي رو که مي خواستمو برداشتم 
و بدون معطلي مدارکو توي جی  روپوشتتم گذاشتتتم و از اتاق خارج شتتدم 

 ...امروز باید تکلیفم رو یکسره 
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ت دیدم ..وقتي بهش رستتیدم ... ازش مي کردم ...بین راه الهه رو دمغ و ناراح
 پرسیدم : 

 دکتر موحد کجاست ؟ -
 پوفي کرد ونگاهي به گونه ام انداخت و گفت : 

ست ؟معلومه دیگه - ستش در مي رن ..اونوقت تو مي گي کجا همه امروز از د
 ... تو اتاقشه 

 خواستم از کنارش رد بشم که پرسید: 
 رستان ؟ خوبي ؟براي چي امروز پاشدي اومدي بیما-
  

                  
  

 ایستادم و با مکثي گفتم : 
 کار داشتم ... باید مي اومدم -
گه ندر منو مي خواي ..بهتر امروز طرفش نري...مردک احمم معلوم - ما ا ا

 نیست چشه ؟از صبح تا حاال 
 پاچه بیشتر بچه ها ي بخشو گرفته ....همین نیم ساعت پیشم حال منو گرفت 

 انداختم و بعد بدون حرفي به سمت اتاق موحد راه افتادم نگاهي بهش 
سي بیرون دادم و  ستاده بود و با کنکاش به من نگاه مي کرد ..که نف الهه هنوز ای

 ضربه اي به در اتاقش 
 که برخالف تمام روزاي دیگه .... بسته بود زدم ... 
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 با گذشت چند ثانیه و نگاه خیره ام به در با صداي عصبي گفت : 
 بفرمایید -

 براي اخرین بار نگاهي به الهه انداختم و درو باز کردم و وارد اتاقش شدم . 
  

عصتتبي و اخمو در حال نوشتتتن اطالعاتي توي پرونده یکي از بیمارا بود که     
 درو بستم و بهش گفتم : 

 سالم -    
سمت باال حرکت داد و بهم      شو به  شما شت و تنها چ شتن بردا ست از نو د
 ره شد... خی
از کار دیروزم ناراحت نبودم ...اما یه حسي وادارم مي کرد م*س*تقیم بهش     

 خیره نشم به خصوص که 
شت به  قرار بود چیزي رو جلوش بذارم که واقعا بد بود...اما همه چیز بر مي گ

 آبروم و حیثیتم 
دستتت توي جی  روپوشتتم بردم و همزمان با در اوردن مدارک به ستتمت     

 رفتم و مقابل میزش  میزش
 ایستادم 

اول نامه پزشکي قانوني رو جلوش گذاشتم و با نهایت سختي و در حالي که     
 رنگ به روم نمونده 

 بود از خجالت ..اما محکم گفتم : 
من با دکتر کلهر رابطه اي ندارم ...مي دونمم که زن داره ...هیچیم بین ما -    

 نیست ...تمام حرفایي هم 
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ید...تنها خیال پردازیهاي یه آدم سسته که توي زندگیش هر هدفي داره که شنید
 جز عزت و 

سم و  ستي بهش بچ شتم که حاال دو د شون هیچ رابطه اي ندا احترام ...من با ای
 بگم که چیکار کنه ...که 

 کاري باهاش نداشته باشم 
 م : فتنامه رو با احتیاط توسط انگشت اشاره ام باز به سمتش هل دادم و گ    
پزشتتکي قانوني هم تایید مي کنه که من با ایشتتون نبودم که بخوام عین -    

 بختب بهش بچسبم و 
شما اون  ستم که  مرت  ازش باج بگیرم ...چون مطم نم که دختره ه*ر*زه اي نی

 انگا رو بهم چسبوندي ... 
  

   
  

سواله که چرا انقدر راحت جلومو مي گیره و گاه     ي حرفاي بي اما اگه براتون 
 ربط مي زنه ..جوابش 

 اینجاست .. 
 شناسنامه اي که توي دستم مونده بودو به طرفش گرفتم و گفتم :     
بگیردیش ..صتتفحه دومشتتو باز کنید..توش یه تاریخ عقد وجود داره و یه -    

 تاریخ طالق ...اسم کسایي رو 
 هم که اونجا مي بینید .... هر دوتاشم براتون آشناست 
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 عصبي بهم خیره بود و منم دست دراز کرده مقابلش ایستاده بودم     
دوباره اون بغي ستترکش داشتتت به ستتراغم مي اومد ...که بالخره به حرف     

 اومد: 
 نیازي نیست درباره زندگي خصوصیت به من جواب پس بدي -    
 جال  بود که دیگه ازش نمي ترسیدیم     
شما بودي که همین -     صوصي و رابطه هام ... ازم اما این  دیروز از زندگي خ

 سوال مي پرسیدي 
 !!!نپرسیدید؟ 

شو      س شو انداخت پایین و نف سر شد بعد  صبي چند لحده اي بهم خیره  ع
 بیرون دادو دوباره مشغول 
 نوشتن شد و بهم گفت : 

 فروزش مي توني بري -    
دن به بدون فکر کر حرصم گرفت ..چشمامو با عصبانیت بستم و باز کردم و    

 عواقبش گفتم : 
 شما به من یه عذرخواهي بدهکاري -    
 با پوزخند سرشو باال اورد و پرسید:     
 بابت ؟ -    
 با خشم شناسنامه رو باز کردم و صفحه دومو مقابل گذاشتم و گفتم :     
 بابت توهیني که به من کردید -    
 و گفت : فکش منقبي شد و خیره نگاهم کرد..    
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خانوم دکتر فروزش در زندگي گذشتتته اتون هر چي که بوده و هر چي که -    
 گذشته به خودتون و 

 شاید به اطرافیانتون مربوط و محدود میشه .... 
فه اي و      یدم .... اصتتال حر جا د کاري این که ازتون .. توي محیط  تاري  رف

 شایسته این محیط نبود ..وظیفه 
بهتون تذکر بدم که یادتون نره که کجایید و چه وظایفي  ام ایجاب مي کرد که

 دارید 
در ثاني من یادم نمیاد بهتون انگي چسبونده باشم که امروز با مدرک پاشدي     

 اومدي اینجا... 
تو همون رابطه استتتادي و شتتاگردیمونم انقدر دستتتگیرم شتتده که بدونم اگه     

 شاگردي به اسم 
 م بزنه ...راسته یا دروه .. فروزش دارم ..اگه حرفي به

  
           

  
هنوز وجودم پر از خشتتم بود و نمي تونستتتم بدون جواب دادن اتاقشتتو ترک     

 کنم : 
 دکتر شما تمام اون حرفاي دیروزو بخاطر دکتر اقبالي بهم چسبوندید -    
 ابروهاش رو با تعج  باال داد و نگاهم کرد و گفت :     
 چه ربطي به تو داره ؟ دکتر اقبالي -    
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 نگاهمو ازش گرفتم و به گوشه میزش خیره شدم و گفتم :     
 همون ربطي رو داره که به شما اجازه مي ده درباره ام هر نوب فکري کنید -    
 دوباره عصبي شد:     
 فروزش این بحثو تمومش کن -    
 باید تمومش مي کردم ..اما نکردم :     
ن ماه پیش یه ک*ث*ا*ف*ت کاري کرده و رفته چرا به خاطر اگه اون چندی-    

 تهمتایي که بهم زدن ...اون حرفا 
رو بهم زدید؟..مگه غیر از اینه که شتتما هم مثل بقیه فکر کردید اون ادمي که 

 هیچ وقت معلوم نشد 
 کیه ... منم ؟مني که حاال چسبیدم به دکتر کلهر !! 

 و دستاشو به میزش تکیه داد و گفت : عصباني از روي صندلیش بلند شد     
 بدترش نکن ...برو بیرون -    
 دهن خشب شده ام رو به زور اب دهن تري کردم و گفتم :     
شتتما دیروز به من توهین کردي..حاال راحت برم بیرون ؟...اگه مرد بودم -    

 حرفي نبود و مي رفتم ...اما 
 من یه دخترم ...دختري که راحت بهش گفتي 

شت میزش اومد بیرون و      سرشو تکوني داد واز پ شت قاطي مي کرد  دیگه دا
 مقابلم ایستاد و گفت : 

تو جاي من ...وقتي ببیني دو تا ادم خیلي راحت باهم برخورد مي کنن در -    
 حالي که مي دوني 

 بینشون هیچي نیست ..چه برداشتي مي کردي ؟ 
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شاید باید دربا     شم و خیره نگاهش کردم ... ره حرفاش فکر مي کردم ..اما خ
 عصبانیت مانع فکر کردنم 

 مي شد 
سوال کردم ...که -     اینم براي اخرین بار..من به تو توهین نکردم .. فقط ازت 

 اگه همین دیروز فقط مي 
گفتي نه ..همه چي حل بود..دیگه نیازي به این همه دم و دستتتکي که به راه 

 انداختي نبود 
شت و با یه دفعه ب     شد و نامه رو از روي میزو بردا صبیش خم  ا همون حال ع

 پاکتش ضربه ي 
 محکمي به سینه ام زد و گفت : 

شد این نامه برداري و بیاري جلوي من بنذاري ..؟مثال مي -     صال روت  تو ا
 خواستي با این نامه چي 

 رو بهم ثابت کني ؟ 
  

   
  

ط پاره کرد و انداخت روي میزش و به و توي چشم برهم زدني نامه رو از وس    
 سمتم با حالتي تهدید 
 گونه خم شد و گفت : 
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اخرین بارت باشتته از این برنامه ها توي اتاق من راه مي ندازي ...فکر مي -    
 کني من از داد و بیداد و 

 اینکارات مي ترسم ؟ 
ُسر مي خوردن و مي افتا     شمم  شه چ شب بي اختیاري از گو دن قطره هاي ا

 پایین 
صال -     سر کارت ...منم دیگه باهات هیچ کاري ندارم ..ا از امروزم مي ري 

 اگه دلت مي خواد مي توني 
قید تخصتتص گرفتنتم بزني و بري...اگرم مي خواي بموني بمون ...فقط دیگه 

 حم نداري ... ... 
چنان غرورم داشتتت لگد مال میشتتد که احستتاس مي کردم یه تریلي  چرخ     

 از روم رد میشه و  داره
 من زیر حرفاي موحد داغونه داغون 

ادامه حرفاشو یه دفعه قطع کرد...طاقتم داشت تموم میشد .. با پشت دست     
 اشکاي روي گونه ام 

ستي به گردن و  ست و د شو ب شما رو پاک کردم ..اونم قدمي به عق  رفت و چ
 موهاش کشید و به 

 زمین خیره شد 
یدم و به گریه ام ادامه دادم ....اگرم کارم اشتباه بود ولي باید بینیم رو باال کش    

 حرفام رو مي 
 زدم ...نباید دست اخر ...بازم من مي شدم گ*ن*ا*هکار: 
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بله حم دارید که هر فکري کنید ...منم جاي شتتما بودم همین فکرارو مي -    
 کردم 

م رخ عصبیش گفت سرم رو بلند کردم و با همون چشماي خیس ..خیره به نیم    
 : 

اما من باید چطور از خودم دفاب کنم ...وقتي مردي رو دوستتتت داري که -    
 راحت به خاطر پول یا هر چیز 

دیگه اي ولت مي کنه و مي ره ..وبراي راحت تر خالص شتتتدن از دستتتت 
 ...توي بیمارستان چو مي ندازه 

ست خودش بده که زود شمکه من با اقبالي بودم که بهانه به د ا تر طالقم بده ..
 جاي من بودي چي بر 

ست رفته ات دفاب کني ..هوم  شتي و مي اوردي که از ابرو و حیثیت از د مي دا
 ؟؟؟ 

 هنوز سرش پایین بود...     
که از روز اول -     مایي  به اد به ندرت  گه ... جاي خواهرت ..بگو دی منم 

 میشناختمشون و حاال به چشم 
شون کنم که من با هیچ بدکاره بهم نگاه مي کنن . ستم که با حرفام قانع .مي تون

 کسي نبودم ؟من پاک 
پاکم ...در حالي که شتترعا و قانونا زن مردي بودم که نباید روش استتم مرد مي 

 راشتن !!! 
 سکوت بدي بود و نمي خواست شکسته بشه     
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شتن مردي بود که-     ست دا  دکتر من یه ادم بدبختم که تنها گ*ن*ا*هم ..دو
 فکر مي کردم دوستم داره .. 

ساده      شپز  شاید پدرم یه ا .خودمو به خاطر خودم مي خواد نه خانواده ام ...
 باشه ...شاید مادرم یه 

زن خونه دار دهن بین باشتته ..اما هر چي که هستتتن و دارن .. اونقدر بي قید 
 نبودن که منو طوري تربیت 

 . کنن که راحت برم و به هر اشغالي بچسبم ..
 حسرت تو وجودم زبونه کشید:     

  
  

 هرچند... خودشونم به تربیتشون شب کردن ...و مثال به روم نمیارن ... -    
دستتتي به زیر چشتتمام کشتتیدم ...از اینکه حاال موحد همه چیز رو مي     

 دونست ..حس بدي داشتم 
 ...حسي که شاید به این زودیها خوب و درست نمي شد: 

برابر حرفاي دیگران ستتاکت شتتدم و چیزي نمي گم ...به خاطر  اگرم در-    
 اینکه مي دونم بي گ*ن*ا*هم و 

حرف زدنم براي ادمایي که مدام خودشتتونو با حرفاي دیگران گول مي زنن بي 
 فایده است ...یه جور 

 گندابه که باهم زدنش بوش بدتر میشه ... 
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 ه داد و نگاهي بهم انداختکمي به عق  رفت و دست به سینه به میزش تکی    
 و پرسید: 

 براي همین خواستي از این بخش بري؟ -    
ستترمو پایین انداختم و به این فکر کردم که کاش اصتتال چندین ستتال پیش     

 گول حرفاي هومنو نمي 
 خوردم و زنش نمي شد...ودر برابر شوخي یوسف که بهم مي گفت : 

 خر چیش شدي ؟ -    
ند نمي     تا روزگارم این  فقط لبخ زدم و کمي منطقي تر برخورد مي کردم ..

 نباشه 
یا وقتي که بهم مي گفت بیشتتتر فکر کن و زود جواب نده ...با لحن خودش     

 نمي گفتم که : 
 به توچه ..تو سر پیازي یا ته پیاز ..؟ -    
 تا اونم با جزوه اش با تاسف به بازوم ضربه اي نزنه و جدي نگه که :     

 تو فقط احساساتي شدي ... -    
 و جواب من بشه :     
 حسود -    
شت      سي که نمي را شد...ک با جواب مثبتم به هومن .... یوسف هم ازم دور 

 هیچ وقت کم 
بیارم ...چنان ازم دور شتتد که تبدیل به یه غریبه شتتد..غریبه اي که یادم رفت 

 ..ماهي یکبار وادارم مي 
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ستني به خوردم مي داد که  کرد که به کوه بریم و سرما زم*س*تون ب یا توي دل 
 به حساب خودش ادمم 

 کرده باشه 
چقدر دور شتتدم از پستتري که بي منت جزوه هاشتتو بهم مي دادو مي گفت     

 ..هر جا که مشکلي 
 داشتي ازم بپرس ... 

باهاش      کستتي که هومن از وجودش بیزار بود و از من مي خواستتتت دیگه 
 . حرف نزنم ..

  
      

  
به هرجایي از گذشته قدم مي راشتم ..حضوري از هومن و حمایتهاشو نمي     

 دیدم ..چه بسا که 
 حضور یوسف پررنگتر هم مي شد... 

کادوي هاي پنهاني تولدم ...بعد از عقد با هومن که یوسف به هزار مصیبت     
 به دستم مي رسوند... 

کبار هم کیب تولد .... چرا که فهمیده بود یکبار عروسب ..یکبار کتاب ... ی    
 اصال تولدي براي خودم 

 نگرفتم . 
از حرفهایي که به ناچار به موحد زده بودم حتي نمي تونستتتم ستترم رو باال     

 بیارم ...تازه مي فهمیدم 
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 چقدر باید پرو شده باشم که این نامه رو جلوش گذاشته بودم ... 
چه فکري م     باره ام  ما من مجبور بودم ...چون فکر مي حاال در ي کر؟...ا

 کردم که مثل بقیه به رابطه 
 من و اقبالي شب داره ...شایدم یقین داشته باشه 

ندگیمو زیرو رو      مام ز باره و رفتن آنیش ت مدن یک با او که  بالي  دکتر اق
 کرد..همونطور توي افکارم غوطه 

 ور بودم بودم که با صداش به خودم اومدم : 
هیچ دوستتت نداشتتتم این حرفا امروز و اینجا زده بشتته ...کاش حداقل -    

 اونقدر عزت نفس و اعتماد به 
 خودت داشتي که جلوي مِن مرد ....با این چیزا از خودت دفاب نکني 

چه کار بدي کرده بودم و به عمقش پي برده بودم ...حالم بد شده بود و دیگه     
 نمي تونستم روي 

ستم . صندلي اتاقش پاهام با ی .چند قدمي عق  عق  رفتم و به ُکندي بر روي 
 نشستم ...دیگه هیچي 

 براي دفاب از خودم نداشتم 
نفستتش رو پر صتتدا بیرون داد و اروم به طرف اومد و درستتت روي صتتندلي     

 کناریم نشست ..نگاهش 
شو در هم گره کرد و  ستا شت و د شو روي زانو گذا شد و ارنجها نکردم ...خم 

 به دستاش گفت : خیره 
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هیچ وقت براي دفاب از خودت ، شخصیتت زیر سوال نبر...بعضي چیزا به -    
 همین راحتي به دست 

 نیومدن که با یه فکر نسنجیده به راحتي از دستشون بدي 
 حاال به نیم رخم نگاه مي کرد و من هنوز به زمین چشم دوخته بودم ...     
کار-     نا توي دوره دانشتتجویم خیلي  یدم ...مطم  ا کردم و خیلي چیزا د

 اشتباهاتي داشتم ..خطاهایي 
هم کردم ..به بیراهه هم رفتم ...توي دردستترم افتادم ...حماقتهایي هم داشتتتم 

 که هنوزم که هنوزه 
 نتونستم جبرانشون کنم . 

اما تنها چیزي که به قول خودت درستتت و حستتابي انجام دادم ...قضتتاوت     
 اره دیگران نکردن الکي در ب

 بوده ... 
من اگه برگردوندمت بخش ...اگه به تقوي رو انداختم که این خودستتریتو     

 نادیده بگیره و یه فرصت 
دیگه بهت بده ..همش براي این بود که به توانایي هات ایمان داشتتتم ...دلم 

 نمي اومد کسي که مي 
دشتتو کنار تونه تو کارش بهترین باشتته ...به خاطر یه مشتتت حرف چرت خو

 بکشه ...حداقل جاي شکرش 
 باقي بود که انصراف نداده بودي و فقط گم و گور شده بودي 
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درسته ماجراي اقبالي باعک شد که توي این بخش مشکالتي به وجود بیاد و     

 حرفایي مطره 
شون نگاه  شم بد به شتم هیچ وقت به چ شه ..اما من به اونایي که اطمینان دا ب

 مي نکردم و ن
 کنم ...یکي از اونایي که درباره اشون دارم حرف مي زنم تویي فروزش 

جمله اخرشتتو با تحکم گفت ...کمي ستترم رو باال اوردم و از گوشتته چشتتم     
 بهش خیره شدم ..نگاهش 

 درست توي چشمام بود 
بدترین اشتتتباهت مي دوني چي بود؟ستتکوتت .....همیشتتته و همه جا -    

 ضي سکوت خوب نیست ...بع
وقتا باید ادم حرف بزنه ..در برابر نامالیمات بایستتته ..تا خودشتتو ثابت کنه 

 ...ثابت کنه اوني نیست که 
 دیگران درباره اش فکر مي کنن 

اینکه یهویِیببري و از اینجا دور بشي..چاره کار نیست !!!...روش هاي بهتري     
 براي متقاعد کردن 

بعضتتیا هم هر چي بهشتتون بگي نمي  دیگران وجود داره فروزش ...اما خوب
 فهمن .. 

که      نه در برابر کستتتایي  ما  که در برابر اون جماعت ستتکوت کني بهتره ..ا
 تحصیل کردن و چند سالي رو 
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در کنار هم درس خوندید..چون مطم نا اونقدر روت شتتناخت دارن که اگه از 
 خودت دفاب درستي کني 

 ...باورت داشته باشن و باورت کنن 
فاش منطقي      به نوک کفشتتتام خیره شتتتدم ..حر گاهم رو ازش گرفتم و  ن

 بود......چند ثانیه اي گذشت 
 ..سکوت بود و سکوت که مسیر حرفو عوض کرد و پرسید: 

 سرما خودگیت بهتر شد؟ -    
شتتاید فهمیده بود چقدر دارم ازش خجالت مي کشتتم و قادر به حرف زدن     

 نیستم همونطور خیره به 
 با صداي گرفته و ارومي گفتم : کفشام 

 بله -    
از حالت خم شتتتده اش در اومد و راحت به صتتندلي تیکه داد و با لبخند     

 مهربوني گفت : 
 پس مي توني امروز سرپا وایستي؟ -    
 با تردید برگشتم و نگاهش کردم و باز گفتم :     
 بله -    
 نداخت و خیره به من گفت : با همون لبخند پاي راستشو روي پاي چپش ا    
 خیل خ  ... پس برو سر کارت -    
چند لحده اي خیره نگاهش کردم ..هنوز اون لبخند رو لباش بود که بالخره     

 از جام بلند شدم و بدون 
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ست  صدایي که معلوم بود توش کمي خنده ا سمت در رفتم که با تن  حرف به 
 ازم پرسید: 

 ساعت چنده فروزش ؟ -    
با تعج  برگشتم سمتش و به ساعت روي دیوار اتاقش نگاهي انداخت ...و     

 بعدم به صورت جدیش : 
  

                   
  

 بازم دیر اومدي ...طبم معمول -    
خیره نگاهش کردم از جاش بلند شتتد و به ستتمت میزش رفت و بدون نگاه     

 کردن به من ..در حال 
 نشستن روي صندلیش گفت : 

 شیفت امش  یادت نره -    
دهنم تا نیمه باز شد ...خودکارشو برداشت و با صداي جدیي اما چشمایي     

 که مي خندید بهم 
 خیره شد و گفت : 

 چیه ؟... نکنه ....انتدار داري بهت مرخصیم بدم ؟ -    
سته      شو باز و ب شما وقتي دید حرفي نمي زنم و با تعج  نگاهش مي کنم چ

 کم اي کرد و مح
 گفت : 
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 برو دیگه ...چرا وایستادي ؟ -    
با صتتتداي بلندش تکوني خوردم و به خودم اومدم و با عجله درو باز کردم     

 ورفتم بیرون و خواستم درو 
 ببندم که باز بلند گفت : 

 فروزش ؟  -    
با نگراني ایستتتادم و به ستتمتش چرخیدم ...نگاهي به صتتورتم انداخت     

 نده اش گرفته ..معلوم بود خ
 اما بروز نمي داد: 

 درو نبند -    
باز      تا انتها  یاط درو  با احت نداخت و  به موحد ا به در و بعد نگاهي  نگاهي 

 کردم و ایستادم 
شیدي که      سه قدمي رو عق  عق  رفتم و با ببخ خیره نگاهم مي کرد که دو 

 نمي دونم براي چي 
 دید شدم و به سمت استیشن رفتم گفتم ... با عجله از جلوي چشماش ناپ

  
الهه که دل تو دلش نبود با بیرون اومدن از اتاق موحد به ستتمتم اومد و با     

 دیدن چشماي قرمز م 
 گفت : 

 حالتو گرفت ..نه ؟..نگفتم نرو -    
بابا این دیوانه استتت ..روانیه ...من نمي دونم چرا اینو گذاشتتتن این بخش     

 داره ...اصال اخالق که ن
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 هیچ ...هیچیم سرش نمیشه ... 
یب ریز داشت پشت سرش بد مي گفت و بهش برچس  مي چسبوند که به     

 خنده افتادم و گفتم : 
 اخالقو که باهات پایه ام ..اما اینکه چیزي حالیش نیست و نه ... -    

  
                   

  
 د و گفت : دستاشو توي جی  روپوش کرد و به چشماش حرکتي دا    
خوب حاال...چون که چیزي بارشه که نباید با ما اینطوري رفتار کنه ..حاال -    

 چرا مي خندي؟ ....نکنه 
 خل شدي از دستش ؟ 

 به سمت پرستاري که پشت استیش ایستاده بود برگشتم و گفتم :     
 دکتر کاظمي هنوز نیومدن ؟ -    
 نه .. -    
 سماوي رو بهم بدید پس لطفا پرونده خانوم -    
پرستار برگشت تا پرونده رو بده که الهه دستشو رو شونه ام گذاشت و وادارم     

 کرد به سمتش 
 بچرخم 

 حاال سر چي حالتو گرفته ..که نشستي پا به پاش گریه کردي ؟ -    
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پرستتتار پرونده رو مقابلم گذاشتتت و من با برداشتتتنش به راه افتادم ..الهه با     
 ه دنبالم اومد و عجله ب
 گفت : 

 براي قضیه دیروز ؟ -    
 پرونده رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم :     
 الهه فکر کنم دم در کارت داشتنا -    
 یه لحده سرجاش وایستاد و گفت :     
 با من ؟...کي ؟ -    
 وایستادم و به سمتش چرخیدم و با شیطنت گفتم :     
اقاي خیلي خوشتتتیپي بود...اومدني یادم رفت بهت بگم نمي دونم ...یه -    

 ...بنده خدا فکر کنم یه دو 
 ساعتي هست که زیر پاشهاش علف سبز شده 

 با تردید نگاهي بهم کرد و پرسید:     
 شوخي مي کني ؟ -    
 شونه هامو باال انداختم و گفت :     
 خود داني ...من جاي تو بودم معطل نمي کردم -    
ته      مام وجودمو فرا گرف یه حس خوب ت نده شتتتده بود... وجودم پر از خ

 بود..حسي که بهم امنیت و 
 ارامش مي داد... 
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حسي که از طریم موحد بداخالق ...به روه و روانم تزریم شده بود...حسي     

 که منو داشت بر مي 
شت یادم مي نداخ سي که دا ت که اگه دنیا هم باهات بد گردوند به خودم ...ح

 باشه ..اما باز این خود تو 
 هستي که مي توني با اراده ات تغییرش بدي و به نفعت ازش کامي بگیري 

 چند قدمي عق  رفت و با تهدید گفت :     
 واي با حالت دروه گفته باشي -    
 با گوشه پرونده به شوخي گونه ام رو خاروندم و گفتم :     
.. ساعت گذشته ..خوب ممکنه رفته باشه ...این که دیگه دست من  عزیزم-    

 نیست ...اما هر وقت 
 ماهي رو از اب بگیري تازه است ...شایدم نرفته باشه ... 

 و براي تاکید و اریت بیشترش گفتم :     
 الهه خیلي خوش قیافه بود.... -    
شب رو د     شماش موجي از تردید و  سري تکون داد با اینکه هنوز تو چ شت  ا

 و با عجله به انتهاي 
 سالن پرواز کرد.. 

به حرکتش خندیدم و برگشتتتم و با خنده شتتونه هامو باال انداخت و خطاب     
 بهش گفتم : 

 تا تو باشي که انقدر فضولي نکني -    
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 و با همان خنده رفتم توي اتاق بیمار     
    *** 
  

ستگي در ح     شدم از خ ست که  صندلي که وارد ر سقوط بودم ...به اولین  ال 
 رسیدم به سمت خودم 

 کشیدمش و روش نشستم .و دستي به چشماي ت  دارم کشیدم ... 
شاکي بود      ستم  سابي از د صبح ...ح ضیه  الهه اونطرف تر در حالي که از ق

 پشت بهم کرده بود و با 
 گوشیش ور مي رفت ... 

 گوشیم رو از کیفم در بیارم ... لبخندي زدم و از جام بلند شدم تا     
وقتي دوباره ستتر جام نشتتستتتم ...به       پیام رستتیده شتتده از طرف یوستتف     

 لبخندي زدم و سریع 
 بازشون کردم 

 کارت کي تموم میشه ؟ي -ي    
 پیام بعدیشو باز کردم :     
 زغنبوت نگو که گوشي همرات نیست ي -ي    
  بعدي رو با خنده باز کردم :    

  
                     

  
 ينکنه ُمردي و ما از دستت راحت شدیم که جواب نمي دي؟ي     
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 خنده ام بیشتر شد :     
 يآوا..آوا..آواي     
 خندیدم و با خودم گفتم ..:     
 دیوونه گروه کر راه انداخته -    
 تا یه ساعت دیگه جواب ندي خودم پا میشم میام اونجاهاي -ي    
 اره ارواه عمه ات ...تو پول در اوردنو ول مي کني بیاي پي من -    
 و همزمان شماره اشو گرفتم که سریع با صداي شوخش جوابمو داد:     
فعال قادر به پاسخگویي نیستم ...اما اگه زغنبوت باشه یه نیم ساعتي وقت -    

 دارم 
 با خنده بهش گفتم :     
 سالم -    
جایي تو دختر ؟...داشتتتم کم کم به فکر ستتنگ قبرت مي ستتالم و درد ..ک-    

 افتادم ...البته دور از جونما 
 خوب گل و خرما هم سفارش مي دادي؟ -    
 نه دیگه اون موقع خوشبحالت میشد ..کجایي؟چرا جواب نمي دادي ؟ -    
 راحت تر به صندلي تکیه دادم و گفتم :     
..از صتتبح گوشتتیم تو کیفم بوده تازه  کجا مي خواي باشتتم .؟.بیمارستتتان-    

 پیاماتو دیدم 
 کي میاي شرکتم ؟ -    
 امروز نمي تونم -    
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 سکوت کرد و یه دفعه گفت :     
 براي چي ؟ -    
 شیفت شبم باید بمونم -    
 به خنده افتاد و گفت :     
 دو شیفته کار مي کني ؟ -    
ي به طرفم برگشتتته بود و با دقت به الهه که به مکالمه ام شتتب کرده بودکم    

 حرفام گوش مي داد 
نه بابا ...تو فکر کن چقدر جون دارم که دو شتتیفتم وایستتتم ..جریمه دیر -    

 اومدنم به بیمارستانه 
  

                     
  

 به خنده افتاد و با صداي پرخنده اش گفت :     
 نم ؟ کي جریمه ات کرده که خودم بیام درستش ک-    
سمت پنجره      شدم و به  ضولي کنه ..از جام بلند  شتم الهه زیاد ف ست ندا دو

 توي راهرو رفتم و گفتم : 
 دکتر موحد -    
 خنده اش یهو قطع شد و گفت :     
نه دیگه حتما یه چیزي مي دونستتته که جریمه ات کرده ...جوون مادرت -    

 منو با اون در ننداز 
 ه موحدو دوست داشت ..کم از دستش نکشیده بود... خندیدم ..با اینک    
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 چه خوب بود که یوسف بود..حال و هوامو همیشه عوض مي کرد     
 خوب دیگه ......مجبورم یه روز دیگه بیام ... -    
 اشکالي نداره هر وقت که دلت خواست بیا -    
 بینیمو کمي باال کشیدم و گفتم :     
 و شرکت داشته باشي من که باورم نمیشه ت-    
 چرا؟ُدم دارم یا شاخ ؟ -    
 ل  پایینمو گازي گرفتم و گفتم :     
که عمرا ولش کني ..فکر کن -     کدوم ..تو تخصتتص داري...چیزي  هیچ 

 یوسف سلحشور که عاشقه 
 قلبه بره پشت میز بشینه و دو سه تا چهارتا کنه 

 ال ناهار خوردي ؟ اوه دختر ..داري خیلي بزرگش مي کني ...حا-    
  

 پوفي کردم و گفتم :     
 نه -    
 پس بپر بیا پایین تا سرد نشده ...برات پیتزا گرفتم -    
باره به      با تعج  گوشتتي رو از خودم دور کردم و بهش نگاهي انداختم و دو

 گوشم نزدیب کردم و ازش 
 پرسیدم : 

 کجایي یوسف ؟ -    
 : یکم لحنش به شوخي تند شد    
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 سر قبرت ...جلوي بیمارستان توي ماشینم دیگه -    
 خوبي تو..؟مگه شرکتت نیستي ؟ -    
 خنده اي کرد و گفت :     
 وقت داري یه ربعي بیاي پایین ؟ -    
 با همان حالت تعج  سري تکون دادم و گفتم :     
 االن میام -    
ش     سرعت با اینکه باورم نمی ستان ..اما با  شه بیمار سره خل اومده با د این پ

 رفتم پایین ..جلوي 
بیمارستان نگاهي به اطراف انداختم اما اثري از ماشینش نبود که با خودم گفتم 

 : 
 اینم از تالفي سرکار گذاشتن مردم ... -    
 به یاد الهه لبخندي زدم و خواستم برگردم که گوشیم زنگ خورد...     
 یعني تو با اون چشماي وزغت منو نمي بیني آوا؟ -    
 کجایي یوسف ؟ -    
 همونجایي که وایستاي به راست بچرخ -    
 به راست چرخیدم :     
حاال یه بیستتت قدمي حرکت کن و بیا ستتمت اون درخت بي خودي که -    

 هیچي نداره ..و دقیقا عین 
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 خودته 
 فتم : وقتي به درخت رسیدم با بي حوصلگي گ    
 یوسف بازیم نده ...کجایي تو؟ -    
اگه به ماشتتین خوشتتگل جدیدم یه نگاهي بندازي جمالت به جمال زیبام -    

 روشن میشه 
شه اش پایین اومد ..یوسف با      شی شین جلوي پاهام نگاهي انداختم که  به ما

 خنده در حالي که 
 گوشیش هنوز دم گوشش بود از همون طریم گفت : 

به من و ماشتتینم نگاه نکن ...مي ترستتم تو -     بدیدا  ندید  روخدا عین این 
 چشمات اونقدر شور باشه که 

 منو بفرستي اون دنیا 
 خم شد و در جلو رو برام باز کرد     
 ...از جوب اب پریدم و سوار شدم و نگاهي به ماشینش انداختم و گفتم :     
 به ما بکن و دست مارو هم بگیر بابا تو که انقدر وضعت خوبه ..یه نگاهي -    
 با خنده دستشو به سمتم دراز کرد..سوالي نگاهش کرد که گفت :     

  
                     

  
 اي بابا چرا اینطوري نگام مي کني ..خودت گفتي دستتو بگیرم دیگه -    
 خنده اي کردم و گفتم :     
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 دیوونه ..اینجا چیکار مي کني ؟ -    
 و دو جعبه پیتزا رو از صندلي عق  برداشت و گفت :  برگشت    
 اومدم دوستم رو ببینم ..عیبي داره ؟ -    
..بي تعارف جعبه رویي رو برداشتتتم و درشتتو باز کردم و بدون ستتس زدن     

 اولین تکه اشو توي دهنم 
 گذاشتم و با همون دهن پر گفتم : 

 اینکارا بکن .. نه اتفاقا کار خیلي خوبي کردي..همیشه از -    
 و با چشمکي ادامه دادم :     
 البته همیشه با خوراکي -    
جعبه خودشتتو روي پاهاش گذاشتتت و مشتتغول ستتس ریختن روش شتتد و     

 گفت : 
 اگه اینجا راحت نیستي مي خواي برم یه جاي دیگه ؟ -    
 نه ..مشکلي نیست ... -    
 انداخت و گفت : کمي خم شد و به نماي بیمارستان نگاهي     
 نه بدم نیست ...با کالسه -    
 همزمان با برداشتن تکه بعدي گفتم :     
 اره ..خیلي خوبه ..من که دوسش دارم -    
با      ت  و اروم خوردن نمي دادم . یوستتف . به مر که اهمیتي  برخالف من 

 طم انینه و ارامش تکه ها رو 
 کرد که گفتم : گاز مي زد و با خنده به خوردنم نگاه مي 

 اونطوري نگاهم نکن ..از صبح هیچي نخوردم ... -    
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 سرماخوردگیت چطوره ؟ -    
 بهتره ...سالم بهت مي رسونه -    
 خندید و همونطور که مي خوردیم یه دفعه گفت :     
 هیچ مي دونستي ..از اون موقع ها صورتت با نمب تر شده -    
 خر گذاشته بودم با خنده گفتم : من که حرفش رو به پاي تمس    
ست و پاي -     سکه قوربون د سو مگه اینکه تو ازم تعریف کني ...و مثل خاله 

 بلوریم بري 
  

                     
  

به خنده افتاد و چیزي نگفت و منم بي تفاوت اخرین تکه رو توي دهنم جا     
 دادم 

 سر بزني .. بهتره براي خراشاي روي صورت به یه دکتر -    
 با دستمال دور دهنم رو تمیز کردم و گفتم :     
 کم کم خوب میشه  -    
 یه وقت رو صورتت نمونه ؟ -    
 متوجه لحن و تن صداي نگرانش نبودم و بي خیال جوابشو مي دادم :     
 حاال نه اینکه خیلي کشته و مرده دارم ...که بخوام به خودمم برسم ؟ -    
د محستوستي صتورتمو از ندر گذروند و نفستشتو بیرون داد و جعبه با لبخن    

 پیتزاي نصفه نیمه اشو 
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 ..روي صندلي عق  گذاشت و گفت : 
 حیفه صورتت از ریخت و قیافه بیفته -    
ول کن تو رو جدت ...موحد که مدام قرص شیفت صبح و ش  مي خوره -    

 ..هر بارم که منو مي بینه 
قدیم مي کنه ..حاال من کي وقت کنم برم پیش دکتر یه شتتیفت بي منت بهم ت

 ...؟هوم ؟ 
 دستمو باال اوردم و به ساعتم نگاهي انداختم و بهش گفتم :     
من برم ..مي ترسم باز موحد منو ببینه که جیم شدم اونوقت بهم بگه تشب -    

 و بالشتتو بردار و کال 
 بیا تو بیمارستان م*س*تقر شو 

 و بهم خیره موند خنده اي کرد     
 دروباز کردم و پیاده شدم و گفتم :     
 ممنون واقعا عالي بود...حسابي چسبید -    
 لبخندي زد و گفت :     
 خواهش -    
 خواستم چیز دیگه اي بهش بگم که دیدم داره خیره به جایي نگاه مي کنه     
 .. جهت دیدشو تعقی  کردم و به جلوي در بیمارستان رسیدم .    
هومن خیره به من و یوستتف ..با کت و شتتلواري خوش دوخت بي حرکت     

 ایستاده بود... 
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دستتتت به در.... به نگاه موندِه هومن به یوستتف رو ....نداره مي کردم که     
 یوسف بدون اینکه نگاه از 

 هومن بگیره بهم گفت : 
  

                     
  

 رش بیاد پرت مي کنه سمتم جان تو االن یه پاره اجر گی-    
نگاهمو از هومن گرفتم و به نیم رخ یوستتف که محو هومن شتتده بود خیره     

 شدم و گفتم : 
 مثل اینکه هنوز قبول نکردي من و اون با هم نیستیم ؟ -    
 اینبار با گوشه چشم نگاهي بهم انداخت و لبخند قشنگي زد و گفت :     
 به اوني بگو که داره خون خونشو مي خوره عزیزم اینو به من نگو ..-    
 به شیطنتش لبخندي زدم و گفتم :     
 توام که بدت نمیاد -    
 زد زیر خنده و گفت :     
 خدا وکیلي توم عروسیه -    
 سرمو پایین انداختم و خندیدم و بهش گفتم :     
 بسه مي ترسم امشبي رو سکته ناقص بزنه -    
 ع شد و جدي بهم گفت : خنده اش یهو قط    

http://www.roman4u.ir/


 195 عبور از غبار

وقتي چیزي بینتون نیستتت ..غلط مي کنه که بخواد ستتکته بزنه ..از همه -    
 مهمتر... غلط مي کنه که 

 اونجا وایستاده و زوم کنه رو ما 
دوباره با خشم به هومن خیره شد که فهمیدم اگه دو دقیقه دیگه اینجا وایسته     

 ..یه مشکل جدي به 
 وجود مي یاره 

ندارم ..ولش -     کاري  هاش  با خواهش مي کنم یوستتف ..ولش کن ...من 
 کردم ...از توام مي خوام بي 

 خیالش شي 
 کالفه دستي به چو نه اش کشید و گفت :     
 تو رو نمي دونم ..اما من میل عجیبي براي پایین اوردن فکش دارم -    
شد     شت خیره  شم از هومن بر نمي دا سف که چ م و با نگراني با ترس به یو

 گفتم : 
 یوسف ..خواهش مي کنم -    
 با دیدن نگرانیم ..دستاشو از روي فرمون برداشت و کمي باال برد و گفت :     
 خیل خ  ..جوش این احمقو نزن ...من دیگه برم ... -    
سریع درو بستم و قدمي به عق  رفتم که شیشه رو پایین داد و اشاره کرد که     

 جلوتر برم 
اول نگاهي به هومن که حاال دست تو جی  شلوارش کرده بود و نگاه ازمون     

 بر نمي داشت انداختم 
 و بعد به سمت یوسف رفتم 
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اگه کوچکترین ازاري بهت رسوند باید بهم بگي وگرنه خودت مي دوني که -    

 قاطي کنم ..دیگه خدا 
 رم بنده نیستم 

 نکه زودتر ردش کنم تند تند گفتم : براي ای    
 باشه ..باشه ...االن که چیزي نگفته .. تو برو...اگه کاري کرد بهت مي گم -    
 دنده رو جا به جا کرد و گفت :     
 اره جون عمه ات .... این باشه ها رو به کسي بگو که تورو نشناسه ... -    
 دوباره نگاهش رو هومن بود:     
کاري کنم نه ...-     یه  ید خودم  با از تو دیگي براي من نمي جوشتتته ...

 ...اینطوري دلم خنب نمیشه 
سط هومن دور افتاده      صش براي منیه که بي رحمانه تو ستم تمام حر مي دون

 شده بودم .. 
با بوقي که زد خداحافدي کرد و به راه افتاد و منم با تکون دستي به سمت در     

 ورودي بیمارستان 
 و از کنار هومن گذشتم که به دنبالم راه افتاد و با پوزخند گفت :  رفتم

 نگفته بودي برگشته ؟ -    
 جوابشو ندادم و دستامو توي جی  روپوشم فرو بردم که ول نکرد و گفت :     
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 نبایدم بگي...دوست فابریب خانومه ..براي چیه به بقیه بگي؟ -    
 فت رو اعصابم : نفسم با حرص بیرون دادم و اون ر    
 االن که برگشته باید رو ابرا باشي ..نه ؟ -    
صبي و      صدایي تقریبا ع شتم و با  سمتش برگ ستادم و به  سرجام ای با انزجار 

 ارومي گفتم : 
 اره ..خیلي خیلي خوشحالم که برگشته ... -    
 به صورتم خیره موند و گفت :     
 از اولم اونو مي خواستي -    
 صبي پوزخندي زدم و دست به سینه شدم و گفتم : ع    
االن حرص خوردنت براي چیه ؟مي خواي خودتو از چي خالص کني که -    

 این حرفا رو بهم مي زني ؟ 
 سکوت کرد و جوابم رو نداد و گفتم :     
من که یه اشتتغال ه*ر*زه ام ...دیگه براي چي انقدر خودتو اریت مي کني -    

 وب و ؟تو که یه زن خ
 خونواده دار و پولدار مي خواستي که گیر اوردي !!!دیگه چي مي خواي ؟ 

 نابود شدنمو ....؟از اینجا رفتنمو؟....چي ؟     
  

                
  

 بازم سکوتي که معلوم بود داره به زور نگهش مي داره     
 ابروهام با تمسخر باال انداختم و گفتم :     
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رفتي بیرون ...نکنه دلت براي صتتنم جون تنگ شتتده که  تو که داشتتتي مي-    
 افتادي دنبالم ...؟اخ اخ 

 نیاي دنبالما..یهو یکي میبینه بهت برچس  مي زنه .. 
.اونوقت براي صنم جونتم بد میشه ...تو که نمي خواي این رابطه عاشقانه و     

 رمانتیکي که به این 
خراب کني ...؟هوم ؟افرین پستتر زیبایي شتتکل گرفته رو با افتادن به دنبالم 

 خوب ..برو به زندگیت بچس  
 ...برو و انقدر خرمگس نباش 

با اینکه از این حرفا و بدو بیراهایي که بهش مي گفتم سیر نمیشدم و وجودم     
 غرق خشم و کینه 

 بود اما ترجیح دادم دیگه ولش کنم و برم دنبال کار خودم ... 
ید بیش از این اعصتتتابم     با و براش خرد مي کردم .....ازش رو گرفتم و ن

 خواستم برم که بالخره حرف 
 دلشو زد: 

 یوسف تو رو براي سرگرمي چند روزه اش مي خواد -    
نتونستتتم خنده عصتتبیمو کنترل کنم وزدم زیر خنده ..طوري که باعک شتتد     

 چند نفري که نزدیب به ما 
 بودن بهمون خیره بشن : 

گه توام منو براي همین ستترگرمي...       چه بهتر.... ا-     ثل تو...م ونم یکي م
 سال دنبال خودت 
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 نکشوندي ؟ 
 عصبي شد و با حرص سرشو پایین انداخت که محکم و جدي گفتم :     
یوستتف اونقدر مرد هستتتت که اگه واقعا منو براي همون چند روز بخواد -    

 ....بي رودربایستي بهم مي 
مي خوامت ..نه اینکه مثل تو بازیم بده و بعدم بي حثیتم گه اوا براي چند روز 

 کنه 
 دیگه زبونش بند اومده بود     
قدمي بهش نزدیب شدم ...نمي خواستم شکست خورده به ندر بیام ...نمي     

 خواستم فکر کنه که 
 تونسته نابودم کنه : 

شن کن ...دیگه ام ب-     ام مهم رصبحم بهت گفتم ..تکلیف خونه رو زودتر رو
 نیست ..چرا اینکارارو باهام 

 کردي ...چون شخصیتت برام پوچ شده ... 
باهم برخورد      به بعدم ... دوتامون مثل دوتا همکار  در ضتتمن بهتره از این 

 کنیم ... 
 نه بیشتر نه کمتر...     
در پایان حرفام هم با پوزخند مستتخر امیزي ستترتاپاشتتو براندازي کردم و     

 م که چیزي یادم خواستم بر
 افتاد و برگشتم و بهش گفتم : 

ستم حرف بي ربط -     ستي ...جلوي من دیگه حم نداري درباره بهترین دو را
 بزني ...مي دوني که 
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 درباره کي حرف مي زنم ...؟ 
  

                
  

 ابروهامو با بدجنسي باال انداختم و لبخندي گفتم :     
ف همون پستتره ایکبیري که همش بهش مي گفتي مندورم یوستتفه ...یوستت-    

 پول ندیده ...تازه به دوران 
ست ...الحمدا شته بودي  Ϳرسیده ...هیچي بارش نی سامي نابي که براش گذا ا

 رو که خوب یادته 
 ...جهت اطالب یادآوریشون کردم که بدوني دارم درباره کي حرف مي زنم 

ند ثانیه اي که معلوم بود سعي در توي چشمامم با کینه خیره شد و بعد از چ    
 اروم کردن خودش 

 داره گفت :: 
فقط امیدوارم روزي که ازش ضتتربه خوردي و نابودت کرد... همینطور ي -    

 بازم ازش تعریف و حمایت 
 کني 

خیره بهش لبخندي زدم که با حرص بهم پشتتت کرد و به ستتمت در ورودي     
 بیمارستان به راه افتاد 

تم داره مي سوزه ..مي دونستم که چون دستش به جایي بند نیست مي دونس    
 تا مي تونه حرص 
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مي خوره ...براي همینم داشتت دلم خنب میشتد...براي تمام اون لحده هایي 
 که با بي معرفتي بعد از 

امضاي طالق ..منو جلوي محضر رها کرد و رفت ..براي تمام اون ساعاتي که 
 یه چشمم خون بود و یه 

اشب ..اما هنوز بسش نبود و دلم مي خواست ..تالفي تمام اون لحده  چشمم
 هاي تلخ رو سرش در 

 بیارم .. 
  

 کتاب بعدي رو هم تمیز کردم و توي قفسه باال جا دادم     
هنوز چندتا کتاب دیگه مونده بود برگشتم و به دور و برم نگاهي انداختم و با     

 خستگي پارچه توي 
کتاب باقي مونده روي زمین رها کردم و به سمت اشپزخونه  دستم رو روي چند

 رفتم ...بالخره بعد از 
چندین روز موفم شده بودم اسباب و اثاثیه امو جا به جا کنم و شکل و شمایلي 

 به خونه کوچیکم 
 بدم ... 

از توي کابینت لیواني برداشتم و مشغول ریختن چایي شدم ..بعد از ین همه     
 یه روز  کار اونم توي

 تعطیل به شدت مي چسبید 
خوبي این خونه این بود که هرچند نقلي و کوچیب بود اما شیب و تر و تمیز     

 بود ...عاشم شومینه 
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 کوچیب گنج دیوار ش شده بودم ... 
 شومینه اي که منو از دست بخاري راحت کرده بود ..     
سف ...تنها تلفني چند     باري باهم حرف زده بودیم  بعد از اون روز و رفتن یو

 که به خاطر کار زیاد من و 
 اون مدت زمان این مکالمه ها هم به یب دقیقه نمي رسید... 

حتي وقت نکرده بودم به شتترکتش هم ستتري بزنم ...جال  این بود که اونم     
 دیگه هیچ اصراري به 

 رفتنم نکرد... 
  

                 
  

ما مي رفتم ...به ستتمت شتتومینه رفتم و روي هرچند اگه وقت داشتتتم حت    
 صندلي راک کالسیکم که 

تنها منبع ارامشم در این چند وقت گذشته بود نشستم و دستهام رو به دور لیوان 
 قاب گرفتم ..بخار 

 بیرون اومده از چاي حس خوبي رو بهم مي داد... 
اهي داشت نگبه تلفن خونه و گوشیم که روي میز کوچیب نزدیب به در قرار     

 انداختم ...زیادي خونه 
نار  یل رو بیرون و در ک ستتوت و کور بود...دلم مي خواستتتت این روز تعط

 دوستاني مي گذروندم که زماني 
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دوستم بودند...دوستاني که خیلي راحت منو از بودن در کنارشون حذف کرده 
 بودن ... 

  
بود که همراه  هرچند صتتمیمت چنداني هم نبود..و هر چه که بود دوستتتي    

 هومن برام به وجود اومده 
 بود... 

دختر دیر جوشتتي نبودم ..برعکس زود هم با دیگران اخت مي شتتدم ...اما     
 گوشه گیري این چند وقته 

و محل ندادن به دوستان ... اونها رو هم از من دور کرده بود ...واقعیتم این بود 
 که بچه هاي بخش هم 

ن بگردند...مشغولیت کاري و درسي هم باعک شده ترجیح مي دادن کمتر با م
 بود کمتر به این فکر 

 کنم که باید یه دوست خوب صمیمي در کنار خودم داشته باشم ... 
سالي       شتند ... شون  -خانواده امم .. هم جاي خود دا شتر نمي دیدم بار بی

 ...البته کاش اونها مي 
سختي راه  رو هر بار تحمل نمي کردند و نمي تونستن بیان ...اما نمي اومدن ..

 اومدن ...پدر بیچاره ام 
اونقدر درگیر کار بود..که حتي وقت سرخاروندن هم نداشت ..مادرم هم گالیه 

 دوري راه و پا درد تنها 
بهانه هاش بودن براي نیومدن ..حمید هم که در صتتورت نیاز ...من به یادش 

 مي افتادم ... 
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تن پول ..مادرم دوباره همون هفته اي یکبار با هام عجی  بود که بعد از ریخ    
 تماس مي گرفت ...و من 

 دیگه عادت کرده بودم به این نوب رفتارها 
تا نقش مي      با هومن هزار که  تادم  هایي اف عه  قدیم و روزهاي جم یاد  به 

 کشیدیم براي پر کردن تمام 
و  اب مي رفتیمساعتاش ..روزهایي که دوتامون تا نصف روز از خستگي به خو

 قید برنامه ریزیهامونو مي 
صندلیمو حرکت دادم ..دلم گرفته  شدم و  زدیم ...پوزخند زدم و به لیوانم خیره 

 بود و مي خواست با 
 کسي حرف بزنم 

دلم یه تغییر اساسي مي خواست ...یه تغییري که منو از این وضعیت خارج     
 کنه 

یدن صتتداي زنگ گوشتتیم ..با عجله بلند توي افکارم فرو رفته بود که با شتتن    
 شدم و به طرف گوشیم 

سو  شحالي وجودمو فرا گرفته که زود تما سف چنان خو سم یو رفتم و با دیدن ا
 برقرار کردم و گفتم : 

 سالم -    
شنا رو      صداي ا سکوت ...تنها یه  شتم توي این تنهایي و  ست دا چقدر دو

 بشنوم ...و چه خوب بود که 
 .متعلم به یوسف بود این صدا ..
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 واي ببخشید مثل اینکه اشتباه تماس گرفتم ..شرمنده -    
 هیچ وقت این رگ موزي گري و شیطنتش از کار نمي افتاد     
 یوسف !!! -    

  
                  

  
 نه ..نه درست گرفتم ..داه نکن -    
 لبخندي زدم و با نامردي گفتم :     
 تو خواب نداري؟ -    
 تو خواب بودي مگه ؟ساعت چنده ؟ -    
شم کله -     شرکت داري..با اون اتاق مخفي و اون تا ناناز... منم با شما  واال 

 صبحي پا میشم و 
 مزاحم مردم میشم 

منو با ش که مي خواستم بهت لطف کنم ..کله صبحي چیه دختر ؟ساعت  -    
 ست ... 

 سیدم : قلپي از چایمو خوردم و با گله ازش پر    
 کجایي که خبري ازت نیست ؟ -    
 تن صداش روق زده شد:     
 نگووو....دلت برام تنگ شده ؟ -    
 من ؟..عمرا... -    
 خنده اي کرد و با پرویي گفت :     
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شکنم -     سي رو ب شده ...منم که نمي تونم دل ک نه معلومه که دلت برام تنگ 
 ...کوه احساسم آخه . 

 گه چاییم گفتم : با قلپ دی    
 مي دونم احساس جان -    
ست کن -     شام دو نفره با کالس در ش  یه  افرین حاال که مي دوني ...براي 

 تا از دوریم نمردي بیام 
 و بهت سر بزنم 

 چشمامو با حرص و خنده گشاد کردم و گفتم :     
 امر دیگه ؟ -    
نیتم تا یادم میاد بدک از اون ستتاالدي مخصتتوصتتتم یادت نره ..غذاي چی-    

 نبوده ...اما من فسنجونو بیشتر 
ترجیح مي دم ..البته نمي خوام به زحمت بیفتي ..ولي خیلي وقته زرشتتب پلو 

 با مرغم 
 نخوردم ...مدیوني فکر کني دارم بهت دستور غذا مي دما 

 اهان ؟خوب دیگه ؟ -    
ضرر داره ..همون دوه خونگي خوبه ...از-     شابه که  اونایي که کلي توش  نو

 سبزیاي خشب شده اجم 
 وجم مي ریزي 

 با خنده لبامو با زبونم تر کردم و اون دستور بعدیشو صادر کرد:     
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 مي دونم شبه ها...ولي دسرم باشه ..چیزي از کماالتت کم نمیشه -    
 سري تکون دادم و گفتم :     
 بیچاره زنت -    
 .چرا بیچاره ...اتفاقا... خوشبخترین ادمه روي زمینه ..باور کن وا.-    
 خنده اي کردم و اون گفت :     
هنوز یه دو سه ساعتي وقت داري که کپه اتو بذاري... بعدش مي توني بلند -    

 شي و بیفتي پي 
 تدارکات شام ... 

 اونوقت تو این وسط چیکار مي کني ؟ -    
 من ؟ -    
 .شما بله . -    
یام و طعم غذاهاتو تستتتت کنم و بهت افلین -     عزیزم کار مهمتر از اینکه ب

 افلین بگم 
 با خنده ادامه داده :     
این افلین افلینا رو تازگیا از این دختراي ستتوستتول اطرافم یاد گرفتم ...البته -    

 چندتا دیگه هم هست 
 که بعدا برات رونمایي مي کنم 

 ز چند ثانیه اي جدي گفت : خندیدم و بعد ا    
 شام امش  مهمون من ..همون رستوران همیشگي...هستي ؟ -    
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 لیوانو روي میز گذاشتم و با خستگي گفتم :     
 بیا یه چیزي درست مي کنم -    
 نه ...کل هفته سر کاري..نمي خواد به خودت زحمت بدي -    
ه پیدا نشته ..اما یه نون و الزم نکرده مهربون بشتي...شتاید فستنجون و مر-    

 پنیر ساده گیرت میاد 
 با خوشحالي گفت :     
 مرگ من -    
 با خنده گفتم :     
 مرگ تو -    
 خیل خوب ..پس ساعت  اماده باش که بیام و باهم بریم همون رستوران -    
 کوتاه بیا نبود..پس اصرار نکردم و با گفتن باشه اي دعوتشو قبول کردم     

  
                  

  
  

توي همون رستوارن همیشگي رو به روي هم نشسته بودیم ..فضاي رستوران     
 کمي تغییر کرده 

بت شتتتده بود ..کلي فرق کرده  تامون ث که توي رهن دو با اون چیزي  بود...و 
 بود... 

 مي اومدي خونه گشنه نمي موندي که مجبور کردي بیایم رستوران ؟ -    
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 من ..لبخندي خسته اي زد و گفت :  خیره به    
 حاال وقت زیاده -    
 شونه هامو باال انداختم و چیزي نگفتم که غذاهامونو اوردن     
 برخالف صبح که اونقدر شنگول بود کمي گرفته و خسته به ندر مي رسید     
 قاشم و چنگالمو برداشتم و گفتم :     
 به جا مي کنم ..تو چرا خسته اي ؟  واال من از صبح دارم اثاث خونه جا-    
 با بي میلي قاشم و چنگالشو برداشت و خیره به بشقابش گفت :     
 تازه اسباب کشي کردي؟ -    
 قاشقي از غذا رو توي دهنم گذاشتم و بعد از بلعیدن غذا گفتم :     
 یه چند وقتي میشه -    
 سید: هنوز ل  به غذاش نزده بود که بي مقدمه ازم پر    
 یه سوال ازت بپرسم ؟ -    
 لحده اي نگاهش کردم و گفتم :     
 بپرس -    
 با چنگالش گوشت درون بشقابشو جا بجا کرد و گفت :     
 اونروز چرا دوست نداشتي با هومن رو درو بشم ؟ -    
خیره به یوستتف که حاال داشتتت با دقت نگاهم مي کرد لقمه بعدیمو قورت     

 ایین گرفتن دادم و با پ
 سرم به بهانه غذا گفتم : 

 خوب محیط بیمارستانه ..نمي خواستم حساسیتي به وجود بیارم -    
 من که نمي خواستم دست به یقه شم باهاش -    
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 سکوت کردم ...ناراحت شد و با تردید گفت :     
  

                  
  

 نکنه هنوز دوسش داري؟ -    
 که اي از جوجه ام فرو بردم و گفتم : کفري چنگالو توي ت    
شته --     ست دا شم که هنوز اون نامردو دو تو فکر کن که چقدر باید احمم با

 باشم 
 اما بعد از رفتنم ..کمم باهاش حرف نزدي ؟ -    
 موشکافانه نگاهي بهش انداختم و پرسیدم :     
 تو نرفته بودي ؟ -    
 پوفي کرد و با انزجار گفت :     

 نمي تونم تحملش کنم -    
 عصبي شدم و با اینکه نمي خواستم باهاش بد حرف بزنم گفتم :     
 خوب به توچه ؟...این مشکل منه ..ربطي به تو نداره -    
عصتتبي چنگال و قاشتتقشتتو توي بشتتقاب رها کرد و ارنجهاشتتو روي میز     

 گذاشت و دستاشو کمي 
 صداي تقریبا عصبي گفت : جلوتر از صورتش توي هم قالب کرد و با 

چرا اتفاقا...وقتي یادم میاد ..اون موقع ها..فقط به خاطر یه ستتالم و احوال -    
 پرسي ساده ...مثل این 
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التا...بلبشتتو راه مي نداخت ..مي خوام ستتر به تنش نباشتته ...مي خوام انقدر 
 بزنمش که زیر دست و پام 

 به غلط کردن بیفته و التماسم کنه 
وقت یادم نمي ره که اونروز توي محوطه دانشکده جلوي بچه ها چطور هیچ     

 با ابروم بازي 
 کرد..چطور حرف منو سر زبونا انداخت 

 با ناراحتي سرم رو پایین انداختم و اون با عصبانیت گفت :     
شب ....خونم به -     شده ک شتنش .. ست دا وقتي مي بینم اون همه ادعاي دو

 جوش میاد 
 که چي بهم مي گفت ؟  یادته    
 بس کن یوسف ..گذشته ها گذشته -    
 براي تو شاید اما براي من نه ... -    
 تو چشماي پر کینه اش خیره شدم :     
وقتي اونر وز و یادم میارم که تو جمع فقط به خاطر دادن یه جزوه به تو بهم -    

 گفته بود که دنبال اینم 
 که زنشو هوایي کنم .. 

 صبي حرفشو قطع کرد و به بیرون خیره شد...نگاه ازش بر نمي داشتم ع    
 لحده اي بعد صدایش پر از گالیه شد:     
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 توهم هیچي نگفتي ...انتدارم ازت این نبود ... -    
 بغي کرده چنگالمو گوشه بشقاب گذاشتم و خیره به وسط میز گفتم :     
دم ...بدترش مي کرد..دنبال بهانه بود...نمي خواستتتم این حمایتت مي کر-    

 فرصتو بهش بدم ...جلوم 
قسم خورده بود که کاري کنه که تورو از دانشکده بندازن بیرون ...من اینو نمي 

 خواستم یوسف ...اون 
اونروز مي خواستتت واکنش منو ببینه ...فکر مي کرد عاشتتقتم ..دوستتت دارم 

 ...مي خواست مطم ن 
  بشم

 از کوره در رفت و عصبي تو چشمام خیره شد و گفت :     
با ریختن ابروي من مي خواست به این نتیجه برسه ؟..پس خاک توي اون -    

 سر بي خاصیتش ... که 
 بدون شناخت اومده بود تورو گرفته بود 

 عصبي از جام بلند شدم و گفتم :     
ل توي همون خونه اینکارو مي خوب مي خواستي شامو کوفتم کني... الاق-    

 کردي..دیگه چرا این 
صال تو  ضي کاري ندارم ...ا همه منو اوردي تا اینجا ؟...من که دیگه با اون عو

 براي چي انقدر یاد گذشته 
 ها مي کني ؟ 
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بغي کرده با چشتتماني که پر اشتتب شتتده بودن بهش خیره بودم که اروم از     
 جاش بلند شد ..و عذر 

 :  خواهانه گفت
معذرت مي خوام ...اما ازت انتدار نداشتم که اونروز انقدر مسالمت امیز -    

 باهاش رفتار کني 
...حداقلش این بود که دلم مي خواستتت بي محلش کني ...خواهش مي کنم 

 بشین 
با ناراحتي بهش خیره شدم که دوباره ازم خواهش کرد...اروم سرجام نشستم     

 و گفتم : 
بیمارستتتان کار مي کنیم ..به اندازه کافي باهاش مشتتکل دارم  ما توي یه-    

 ...دیگه نمي خوام بدترش 
 کنم ..در ثاني خودم شرایطمو بهتر درک مي کنم و مي دونم که باید چیکار کنم 

 به زور لبخندي زد و گفت :     
 درست مي گي ..حم با توه ..من یکمي تند رفتم ..منو ببخش -    
تي قورت دادم که جعبه اي از جی  کتش در اورد و مقابلم بغضتتمو به ستتخ    

 گذاشت و گفت : 
 عروسکت توي ماشینه ...اینم خوشم اومد برات گرفتم -    
وقتي دیدم مي خواد جو عوض کنه .. با لبخندي منم سعي کردم همین کارو     

 کنم و با گرفتن جعبه 
 بهش گفتم : 

 برام گرفتي خوبه همش به یاد من بودي و هي -    
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 راحت به صندلیش تکیه داد و گفت :     
 دوتا تکه وسیله که به یاد بودن نیست دختر -    

  
                   

  
در جعبه رو باز کردم و به دستتتبند ظریف و قشتتنگي که به زیبایي روش کار     

 شده بود خیره 
 شدم ...واقعا قشنگ بود 

 این خیلي قشنگه -    
 تو رو نداره قابل -    
 در جعبه رو بستم و به طرفش گرفتم و گفتم :     
 اما نمي توم قبولش کنم -    
 با ناراحتي پرسید:     
 چرا؟ -    
معلومه یوسف ..این خیلي گرونه ...هدیه ..یه چیزي مثل همون عروسکیه -    

 که گرفتي ....به این 
 نمیشه گفت هدیه ..البته براي یه دوست 

 کن توروخدا...از این اخالق خرکیت بدم میاد..من اینو براي تو گرفتم ول -    
 اما یوسف -    
 شاید دوسش نداري؟ -    
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 چه حرفیه ...خیلیم قشنگه ..فقط -    
 پس لطف کن دستت کن -    
 اما -    
 دستت کن دیگه -    
ن و حی مي دونستم اگه ردش کنم ..ناراحت میشه ..باالجبار دروش باز کردم    

 برداشتن دستبند گفتم : 
 پس دیگه از اینچیزا برام نگیر -    
خیل خ  ..حاال تو دستتتت کن ..کي دیگه از این به بعد مي خواد چیزي -    

 برات بگیره ...تفحه 
 خوب معلومه تو -    
 خنده اي کرد و گفت :     
 سورپرایز اصلي فرداست -    
 با تعج  گفتم :     
 فردا؟ -    
 خنده شیطنت باري کرد و گفت :     

  
                 

  
 مطم نم سورپرایز میشي -    
 با شوخي گفتم : -    
 نکنه مي خواي یه خونه بزرگ برام بخري؟ -    
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 با حالت با نمکي قیافه اي به خودش گرفت و گفت :     
 انقدر مال پرست نباش بچه -    
ستبندو ت     ستم مي اومد..اینو از به خنده افتادم و د ستم چرخوندم ...به د وي د

 نگاه و برق چشماش 
موقع ور رفتن با دستبند مي تونستم بفهم ..فقط مونده بودم که سورپرایز فرداش 

 چي مي تونست 
 باشه 

  
     *** 

شیدم و جواب      سودگي ک سر ا سي از  ساعت ..نف با ورود به بخش و دیدن 
 سالم دو پرستاري رو که 

 نارم مي گذشن رو دادم و براي تعویي لباسم رفتم ... از ک
از اتاق که بیرون اومدم ..گوشتتیم رو دور گردنم انداختم و براي یه روز پرکار     

 دیگه اماده شدم ..بخش 
 نسبتا به چند روز گذشته کمي خلوت تر و ارومتر شده بود. 

تم ..و همین که به البته توي این چند روز ه هم کمتر با موحد برخورد داشتت    
 موقع به بیمارستان مي 

ضیها  شبي ندارم ...برعکس بع شیفت  شکرش باقي بود که دیگه  رسیدم جاي 
 که عاشم شیفت ش  

 بودن من به شدت بیزار بودم و تمایلي به ش  موندن نداشتم 
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نزدیکاي ساعت  بود که بعد از سر زدن به چندتا از بیمارا خواستم براي کمي     
 به  استراحت

ستیش اتنا و نیلوفر و رو دیدم که با دو  شتن از ا سمت رست برم که در حال گذ
 پرستار دیگه در حال 

 بگو و بخند هستند... 
 به سمتشون رفتم و گفتم :     
 همیشه به خوشي و خنده ..به ما هم بگید بخندیم -    
 خبر نداري؟ -    
 شونه اي باال انداختم و گفتي :     
 چي؟ خبر -    
 دکتر جدید بخش -    
 با تعج  سر تکون دادم و گفتم :     

  
                   

  
 دکتر جدید بخش ...نه چیزي نشنیده بودم -    
 اتنا با سرخوشي به سمتم چرخید و گفت :     
 شاید قراره جاي موحد بیاد..اي خدا یعني میشه ؟ -    
 تم : این حرفش باورم نمیشد براي همین گف    
ول کن تورخدا...هر کي بیاد و بره موحد عمرا بره ..در ثاني بنده خدا چه -    

 گ*ن*ا*هي کرده که انقدر 
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 ارزوي رفتنشو داري؟ 
شیفت -     شتر بخواي انقدر بهت  بس کن اوا ...هر کي که نخواد تو که باید بی

 ش  مي ده ... 
 ي زني ؟ حاال کي هست این دکتر که داري براش بال بال م-    
 با روق ابروهاشو باال انداخت و گفت :     
 حدس بزن -    
 وا.. خوب چه کاریه ..خودت بگو کیه -    
 با شیطنت چشمکي زد و گفت :     
باورم -     به اینکه حدس بزني ..من خودمم هنوز  د نمیشتتته دیگه ..مزه اش 

 نمیشه 
 عین این خنگا ازش پرسیدم :     
 ؟ من میشناسمش -    
 اي بابا یه ملت میشناسنش ...مندورم همون بچه هاي دانشکده ان -    
 لبامو تري کردم و گفتم :     
 پس از اساتید اونجاست -    
 نه -    
 نه ؟ -    
 نیلوفر با تعج  از من پرسید:     
 ببینم مگه تو از صبح تو بخش نیستي؟ -    
 اون اتاق  چرا...نمي بیني همش مي رم این اتاق و-    

http://www.roman4u.ir/


 219 عبور از غبار

 خنده اي کرد و گفت :     
خوب تقصتتیر خودت نیستتت ..چشتتم و گوشتتت زیاد نمي جنبه ...اتفاقا -    

 همین نیم ساعت پپیش تو 
 بخش بود 

  
                   

  
 اي بابا مي گید کیه یا برم ؟ -    
 پرستار شیطوني که از بحک ما لذت مي برد رو به من گفت :     
 دکتر سلحشوره  اسمشون-    
با شتتنیدن ستتلحشتتور...لحده اي مخم هنگ کرد و با تعج  بهشتتون خیره     

 شدم که اتنا گفت : 
شده ...ادم -     شم گرفته ...از اون قدیما جذابتر  شنیدم تازه برگشته ...نفله فوق

 کیف مي کنه باهاش 
 حرف مي زنه 

 شوخي مي کنید بچه ها؟ -    
با پرونده توي دستتتش ضتتربه ارومي به شتتونه ام زد و  نیلوفر که توي فکر بود    

 گفت : 
ته بود -     که رف بار...  نه ..اخرین  باشتتته ccuنه دیوو جا  ماال االن اون ...احت

 فقط ما ادم  Ϳ...موحدم که ماشا
 نیستیم ..با اقا همچین خوشه که انگار برادرشه ..نه اخمي نه تخمي 
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 وفر گفت : اتنا چیني به پیشونیش داد و به نیل    
خوب بدبخت اون که عین ما دوره اشتتو نمي گذرونه ..دکتر بخش شتتده -    

 ها...گرفتي دکتر ... 
 نیلوفر خنده اي کرد و گفت :     
 ولي خیلي نازه من که خیلي دوسش دارم -    
به  ccuبا ناراحتي و حسي عجی  ...بي حرف ازشون جدا شدم و به سمت     

 جه راه افتادم ..تازه متو
 سورپرایزش شده بودم ... 

 این همه مدت یعني منو بازي داده بود...؟     
که شتتدم دیدمش باالستتر یکي از مریضتتا ایستتتاده بود...از  ccuوارد بخش     

 دستش حسابي عصباني 
یام ..پس حرف از شتترکت و رها  بودم ..خوب عین ادم مي گفت مي خوام ب

 کردن پزشکي چي بود...؟ 
فتم و با ناباوري در دو ستتته قدمیش ایستتتادم ...محو کارش به ستتمتش ر    

 بود...که متوجه نگاه سنگینم 
 شد و برگشت و با لبخند بهم خیره موند 

 سورپرایزت این بود؟ -    
 با همون لبخند تخت و دور زد و مقابلم ایستاد و خیلي اروم و موقر گفت :     
 اینجا نه ... بریم بیرون -    
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نیت خارج شتتدم و اونم به دنبالم اومد...تمام ناراحتیم از ستترکار با عصتتبا    
 گذاشتنم بود ...اخه چه لذتي 

 مي برد انقدر منو سرکار مي راشت ؟ 
..اتنا و نیلوفر با دیدن یوسف سریع به سمتمون اومدن یوسف ایستاد اما من     

 به راهم ادامه 
شنیدم ...ک شون و مي  صداي خنده و حرف زدنا صدام زد و دادم .. ستار  ه پر

 گفت : 
  

                    
  

ببخشید خانوم دکتر ..مریي اتاق ...کمي درد داره ..میشه بیاید و بهش یه -    
 سري بزنید 

ستار براي      شدیم ...کمي بعد پر ستار وارد اتاق  سري تکون دادم و همراه پر
 انجام کاري بیرون رفت و 

 عیتشو چب کردم که کسي از پشت سر گفت : من با بیمار تنها شدم ..و وض
از دستم ناراحت نباش ...توي این یه هفته هم دنبال ریست و راست کردن -    

 کارام بودم 
 بهش محل ندادم و از مریي چندتا سوال پرسیدم     
 که با شیطنت گفت :     
 االن قهري؟ -    
 خنده ام گرفته بود که گفت :     
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حال میشي...باشه اگه خوشحال مي شي من میرم ...از کل فکر کردم خوش-    
 این بیمارستان هم 

 مي رم ..خوبه ؟ 
شت کرده      سمت در رفت که همونطور پ شوخي مي کنه به  ستم داره  مي دون

 بهش در حال چب 
 کردن وضعیت بیمار گفتم : 

 میمردي از اول مي گفتي دارم سرکارت مي رارم ؟ -    
 و گفت :  با خوشي برگشت    
باور کن شرکت دارم ..منتها مال بابا جونمه ....منشیم تا داریم ..اما نه ناناز -    

 بلکه تا 
 نگاهي به پیرمرد انداخت و با شیطنت به پیر مرد گفت :     
 البته دور از جون شما ها..تا چپر چالق ...  -    
 فقط مي مونه اون اتاق مخفي که شکل انباریه ....     

 خنده ام گرفته بود...صداشو مدلوم کرد :     
دیگه قهر نباش دیگه ...من که بهت ادرس دادم ..خودت نیومدي ...مي -    

 اومدي همه چي رو مي 
 فهمیدي 

شد      شیطونتش بهم خیره بود که یه دفعه اتنا وارد اتاق  شماي  شتم ..با چ برگ
 ..یوسف سریع به 

 ي گفت : خودش حالت جدي داد و با صداي محکم
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 دقت کنید دیگه خانوم ...چندبار تذکر بدم ..اه -    
شتش به اتنا      شدم ..در حالي که پ شماي از حدقه بیرون زده بهش خیره  با چ

 بود..چشمکي برام زد 
 و گفت : 

 دیگه تکرا نشه ها -    
  

                     
  

 و از اتاق خارج شد     
 ت اومد و گفت : اتنا با رفتن یوسف به سم    
مي دوني من مطم نم تو مهره ماري... چیزي..... داري که کستتي دوستتت -    

 نداره 
 مریي که یه پیرمرد  ساله بود به خنده افتاد..بهش لبخندي زدم و گفتم :     
 تا بوده قسمت من همین بوده اتنا جون ..تو خودتو ناراحت نکن -    
 حاال چرا سرت داد زد؟ -    
یرمرد که خنده اش پرنگتر شتتده بود نگاهي به دوتامن انداخت و من به اتنا پ    

 گفتم : 
خه ...اونم زد تو -     مه تل ندارم ..برا ه که زبون خوب  کار کنم عین تو  چی

 برجکم 
 با تعج  شونه هاشو باال انداخت و گفت :     
 اهان -    
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 و از اتاق خارج شد     
د شتتروب به خندیدن کردیم ..خندیدني که براي من با خروج اتنا من و پیرمر    

 از ته دل بود براي برگشتن 
ستان و در کنار من ..به یاد تمام اون  سف به همچین محیطي...توي یه بیمار یو

 گذشته هاي شیرین 
 ...فراموش شده 

  
تا ظهر به شدت سرم شلوه بود...یوسفم بدتر از من ...البته برخورد انچناني     

 شتیم ...چون باهم ندا
تان ...چنین برخوردایي  مارستت که توي محیط بی تامونم ترجیح مي دادیم  دو

 نداشته باشیم ...هر دو تجربه 
بدي از گذشتتته داشتتتیم و به هیچ وجه حاضتتر به تکرارش براي فرصتتت طلبها 

 نبودیم .... 
یوسف که از همون بدو ورودش کلي خاطر خواه پیدا کرده بود...حتي لحده     

 م تنها نمي اي ه
 موند...البته این هم از نعمتهاي خوش چهره و خوش پوش بودنش بود... 

از اتاق مریي که اومدم بیرون ..خستتته و گشتتنه ..با نگاه کردن به ستتاعت     
 تصمیم گرفتم سري به 

 سلف بزنم ... 
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شکها      ستارها بود.... البته ..پز شکها و پر صوص پز سلف کوچکي که مخ
 مي شدن ...  توش کمتر دیده

که      نداختم  ها ا ندلي  به صتت گاهي  غذام ...ن به ستتلف و گرفتن  با ورودم 
 اکثرشون پر بودن ....با بلند 

شتتدن یکي از هم دوریهایم از روي صتتندلي.... میز کامال خالي شتتد و من 
 فرصت پیدا کردم و رفتم و 

نجره ه پغذامو روي میز گذاشتم و براي اینکه راحت باشم روي صندلي که رو ب
 بود نشستم 

  
                     

  
دقیقه اي نگذشته بود که صداي سالم و علیکهایي رو شنیدم ...معلوم بود  -    

 کس خاصي وارد 
شتتده که به احترامش بهش ستتالم مي کنن ولي از اونجایي که پشتتتم به در بود 

 ترجیح دادم ..مشغول 
 کیه  غذاي خوردنم باشم و زیاد کنجکاوي نکنم که

در همون بین گوشتتیمو از جی  روپوشتتم که کمي اریتم مي کرد در اوردم و     
 روي میز گذاشتم و اولین 

قاشم غذا رو توي دهنم گذاشتم که صداي یوسف مانع از قورت دادن لقمه ام 
 شد: 

 ببخشید تمام صندلیها پره ..ایرادي نداره اینجا بشینیم ؟ -    
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برده بود تازه متوجه حضتتور موحد در کنارش شتتدم با فعل جمعي که به کار     
 ..براي همین کمي نیم 

 خیز شدم و سریع غذامو قورت دادم و با حالتي معذب گفتم : 
 خواهش مي کنم بفرمایید -    
یوسف که از هفت دولت ازاد بود براي احترام به موحد اولین صندلي که مي     

 تونست براي خودش 
شه رو به موحد شته با ست رو به  دا تعارف کرد و خودش کمي دورتر..یعني در
 روي من و موحد کامال 

 ب*ه*ل دستم نشست . 
...از حضور بي موقع دو نفرشون کمي کالفه بودم که متوجه گوشیم شدم که     

 ما بین من و موحد 
 بود .. 

 خواستم برش دارم اما با خودم فکر کردم ...موردي نداره همونجا بمونه     
 راي همین بي خیالش شدم و مثل دوتاشون مشغول خوردن شدم ب    
امروز انگار عجی  ترین روز زندگیم بود...مخصتوصتا موحد...اومدنش به     

 سلف کمي دور از انتدار بود.. 
حاال جا قحط بود که بیان و کنار من بشتتینن ؟...اصتتال براي چي امروز اومده 

 بودن سلف ...؟اینا که هیچ 
 ور جاها افتخار نمي دادن ... وقت به این ج
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مگه غذا از گلوم پایین مي رفت ... الهه که چشتتم ازم بر نمي داشتتتت ...     
 امروز احساس مي کردم 

سعي  شقم رو حرکتي دادم و  شده ...چنگال و قا سخت تر  شیدنم برام  نفس ک
 کردم که خونسرد 

لقمه به یه باشتتم ..اما زیر نگاهاي شتتیطنت بار یوستتف و بي توجه موحد ..هر 
 زهرماري تبدیل مي شد 

 که قارد به بلعیدنشون نبودم 
 خوب خانوم دکتر اوضاب و احوال چطوره ؟ -    
تنها چیزي که تو رهنم و رویاهام در اون لحده ها رژه مي رفت ..گیر اوردن     

 یوسف بعد از بیمارستان 
 و تالفي کردن اریت کردناش بود... 

به من که کمي تعج  کرده بودم و حرفي نمي موحد زیر چشتتمي نگاهي     
 زدم انداخت و قاشقشو 

 توي دهنش گذاشت که نفسي بیرون دادم و گفتم : 
 خیلي ممنون ... -    
 یوسف تو دور اریت کردن افتاده بود:     

  
                    

  
ش خمي دونستید شما تنها کسي هستید که امروز به من ..براي اومدنم تو ب-    

 ... خوشامد 
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 نگفتید؟ 
شم غره اي براي      شیطنت کمي ریز خندید..پنهاني چ موحد لبخندي زد و با 

 یوسف رفتم و گفتم : 
شتترمنده ...همین االن زیارتتون کردم ...خیلي خیلي خوش اومدید به این -    

 بخش ... 
شت لذت مي برد ..بعد از      سابي دا ست دارم حرص مي خورم و ح مي دون
 د لجده اي که چن

 خندید... رو به دکتر موحد گفت : 
دکتر اگه مي دونستتتم همه از اومدنم انقدر خوشتتحال میشتتن زودتر مي -    

 اومدم 
 موحد کبابشو تکه اي کرد و با لبخندي گفت :     
ستي انقدر -     شحال نباش ..بذار یه مدت بگذره ...بعد اگه تون حاال زیاد خو

 روق کن 
د نگاهي به من انداخت و بعد مسیر حرفو به بیمار یکي از اتاقا یوسف خندی    

 و عمل فرداش عوض 
 کرد 

در این بین گاهي چیزایي هم از منم مي پرستتید و منم جواباي کوتاهي مي     
 دادم ...حتي یکبار هم 

شرایط راحتي نبودم  سوالي درباره یکي از عمالش کرد و من با اینکه در  موحد 
 و رو سعي کردم جوابش
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 بدم 
کم کم داشتم از اون خفگي وحشتناک جون سالم به در مي بردم که گوشیم     

 زنگ خورد...زنگي که 
با ستتخاوت  نداخت و  به لرزه ا که تمام جودم رو  همراه ویبره بود...ویبره اي 

 صفحه اش کمي متمایل کرد 
 به سمت دکتر موحد... 

 نگاهي به صفحه مي نداخت  موحدي که هر کي جاي اون بود بي برو برگرد    
استتم هومن ...درستتتت مثل خود دیدن جهنم بود...جهنمي که هر لحده     

 داغتر و اعصاب خرد کن تر 
 مي شد..خیره به صفحه گوشي بي حرکت مونده بودم که یوسف گفت : 

 تلفنتونو جواب نمي دید خانوم دکتر؟ -    
به موحد افتاد..در حال خوردن دوغش بو     د...و اخمي که معلوم بود نگاهم 

 براي چي داره روي 
 صورتش خودنمایي مي کنه 

 نگاه خیره یوسف همچنان ادامه داشت که صداي زنگ گوشي قطع شد...     
یوسف با تردید نگاهي بهم انداخت ...اما تمام حواسم پیش موحد وسکوت     

 معنا دارش بود 
از بورم کرد که سریع دست درکه اینبار صداي رسیدن پیامکي به گوشیم مج    

 کنم و گوشي رو بردارم 
اما از شانس بدم و هولي که کرده بودم سر انگشتام به گوشي بر خورد کرد و     

 گوشي درست توي 
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 ب*ه*ل موحد افتاد 
  

                     
  

تاده بود در      ناگهاني اف با ترس ستترم رو بلند کردم ...چون این اتفاق کامال 
 اخر ...به علت لمسي  لحده

بودن گوشي...صفحه پیام باز شده بود...موحد طبم اون ارامش همیشگیش به 
 ارومي گوشي رو از 

 روي پاهاش برداشت و خیر به صفحه با مکثي نسبتا طوالني گفت : 
 امیدوارم چیزیش نشده باشه -    
 و گوشي رو به سمتم گرفت     
 وشي رو ازش گرفتم ... رنگ پریده ..دست بلند کردم و گ    
گوشتتي ستتالم بود اما پیامش !!! ...تخری  کننده روه و روانم بود...پیامکي     

 که حال مضمونشو موحد 
 به خوبي مي دونست چیه و دیده بود...پیامي از هومن 

سي...مگه نه ؟...حاال  شنا سراز پا نمي  ست جونت ......دیگه  يبا اومدن دو
 نیازي به مخفي کاري 

...پس باهاش خوش باش ...دیشتتبم که خوب از خجالتش در اومدي نیستتت 
 ... ي 
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هجوم محتواي غذایي که خورده بودم ..... به شتتتدت به گلوم ازار رستتوند... 
 طوري که با هول از جام بلند 

 شدم .. و باعک شد که بطري دوغم روي روپوش موحد سرازیر بشه 
 سریع خودشو با صندلي عق  کشید و ایستاد... 

یوسف متعج  به من خیره موند..نباید جلوي جمع تابلو مي کردم ...اعصابم 
 بهم ریخته بود...اما در هر 

 صورت باید منطقي بر خورد مي کردم 
بدون اینکه به موحد نگاه کنم ... سریع دستمالي رو از تو جعبه روي میز بیرون 

 کشیدم و به طرفش 
 گرفتم و گفتم : 

 م ببخشید..اصال متوجه نشد-
صاف و اتو  شلوار  شته بود..کمي هم روي  البته چون جلوي روپوششو باز گذا

 خورده اش ریخته بود 
...واقعا نماي بي ندیري بود.. دوه روي شتتلوار پارچه اي تیره رنگ ....یه اثر 

 خارق العاده ...که مي 
 تونست تا مدتها توي رهن ثبت بشه و فراموش نشه ... 

...موحدي که به تمیزي اهمیت زیادي مي داد...  با اکراه روپوشتتشتتو در اورد
 حاال انگار وسط ل*ج*ن گیر 

 افتاده بود...که لحده اي چشم از اون لکه سفید روي شلوارش بر نمي داشت 
نیم نگاهي به یوسف انداختم که داشت از خنده منفجر میشد اما خودشو نگه 

 داشته بود که بیشتر از 
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 حد رفت و گفت : این خرابکاري نشه ..به سمت مو
 خداروشکر زیاد نریخته -

موحد نگاهي به شلوارش انداخت و روپوششو توي دستش جا به جا کرد و به 
 یوسف گفت : 

 مهم نیست .. -
و با نیم نگاهي که نمیشتتد فهمید چه فکري در موردم مي کنه با دستتتمالي که 

 ازم گرفته بود شروب به 
 پاک کردن لکه دوه روي شلوارش کرد 

  
                     

  
شتم که حین پاک کردن ...  شو ندا شتم مي مردم ...و روي دیدن از خجالت دا

 لحده اي سرشو باال اورد و 
 به من خیره شد. 

از خجالت سرخ شدم و صورتم ... گر گرفت ....گوشي رو محکم توي دستم 
 فشارش دادم و در حالي که 

 روم و لرزوني گفتم : قادر به بلند کردن سرم نبودم با صداي ا
من ..... معذرت مي خوام .....نباید اینطوري میشتتتد..باور کنید که از روي -

 قصد نبود 
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و با گفتن همین چند جمله با ستتري ستترافکنده و اعصتتابي متشتتنج ..در برابر 
 نگاهاي متعج  و خندون 

 بقیه همکارام از سلف خارج شدم 
قصتتتد و تالفي کارهاي موحد.. احتماال خیلیاشتتون هم فکر مي کردن که از 

 اینکارو کردم ...چون بیشتر از 
همه به من گیر مي داد... بیشتر از همه به من شیفت اضافه مي داد...و همیشه 

 خدا توقعش از من 
 بیش از سایرین بود 

ستم که باید  صال نمي دون اما واقعیت امر این چیزا نبود ...واقعیت این بود که ا
 چه خاکي توي سرم 

 یزم و چیکار کنم ... بر
که این وستتط ازش شتتتانس اوردم  ها چیزي  نده بود...و تن یامو خو حد پ مو

 ...نیاوردن اسم یوسف توي پیام 
 فرستاده شده از طرف هومن بود 

تصتتمیم گرفتم براي دقایقي به پاویون پناه ببرم و کمي فکر کنم ...و به خاطر 
 گندي که روي روپوش 

سرش موحد زده بودم خودمو آروم  تر کنم .... که توي بخش هومنو در کنار هم
 دیدم 

شتم ... تنها چیزي که دلم  صابي براي بحک و دعوا ندا شد...اع فکم منقبي 
 مي خواست ...پیدا کردن 
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یه چیز سفت و سخت بود که باهاش روي سر هومن اوار بشم که دیگه دست 
 از سرم برداره 

سرش گفت  سه قدمیش بي اراده با دیدنم پوزخندي زد و چیزي به هم ...در دو 
 ایستادم ...دلم مي 

خواستتت حالشتتو بگیرم ..جلوي همستترش نابودش کنم ...وجود زنش برام 
 اهمیتي نداشت ..چه بسا که 

 اگه اونم حرفي مي زدم آماده بودم که جوابشو بدم : 
 پیام خنده داري بود دکتر... -

ن داشتم کمکم مي کرد پوزخند از روي لباش محو شد ..با شناختي که از هوم
 که دست روي نقطه 

 ضعفاش بذارم 
 عصبي لبخندي زدم و گفتم : 

 تازگیا پیاماي قشنگي مي فرستي...این روتو ندیده بودم دکتر !!! -
 صنم که از حرفام سر در نمي اورد.. با رنگ و رویي پریده به هومن خیره شد 

 دن گفت : هومن باالجبار تب خنده اي کرد و براي ماست مالي کر
 مزاه مي فرمایید کدوم پیام خانوم دکتر ؟ -
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نگاهي به صتتورتش انداختم ...شتتخصتتیتش خیلي پوچ شتتده بود...اونقدر که 
 دیگه دوست نداشتم باهاش 

 هم کالم شم 
پیامکه ..نصتتف خونه مال من ..نصتتف خونه مال تو...کي به نامم مي زني  -

 ...؟ 
 حرفام پرید و گفت : با هول بین 

 اهان اونو مي گید...خند دار بود نه ؟ -
دستامو که از قبل توي روپوشوم فرو برده بودم رو مشت کردم و خواستم حرف 

 اخرمو بزنم که یکي از 
 پزشکا از اتاقي خارج شد و به سمتون اومد 

چند قدمي عق  رفتم و با نزدیب شتتدنش اروم ستتالم کردم ...با خوشتترویي 
 رو داد و از صنم  جوابم

 خواست پرونده یکي از بیمارا رو براي نوشتن داروهاي جدید بهش بده 
صنم که تمایلي به دور شدن از ما نداشت به سختي روشو برگردوند و به سمت 

 پرونده ها رفت .. 
 چشماي هومنو خون گرفته بود و نگاه ازم بر نمي داشت 

 گفت : دکتر هنوز در حال نوشتن بود که هومن بهم 
تا بهت - یاي  بدونم ..میشتتته همراهم ب باره یکي از بیمارا  مي خوام ندرتو در 

 نشونش بدم ؟ 
که هنوز  به دکتري  تاد... به راه اف یه اي  ثان ند  عد از چ گاهم کرد ...و ب منتدر ن

 مشغول نوشتن بود نگاهي 
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انداختم و به راه افتادم ...اتاق بیماري که میگفت ته ستتتالن بود...با فاصتتله 
 زیادي از هومن حرکت مي 

 کردم ... که نرسیده به اتاق ایستاد و به سمتم برگشت تا نزدیکش بشم ... 
 با رسیدنم بهش با چشم غره و خشم گفت : 

 خونه رو بي خیال شو....چیزي که از من مي خواي امکان نداره -
 پوزخندي زدم و با تمسخر گفتم : 

 چرا اونوقت ؟ -
 در حال فوران بودم : سکوت کرد...از عصبانیت 

 چي شده ..؟دور برداشتي..اس ام اس مي فرستي..تهدید مي کني -
 نگاهي به صنمي که نگاه ازمون برنمي داشت انداخت و گفت : 

اگه یه بار دیگه حرف از خونه بزني ..توي بخش پر مي کنم ...که تو و یوسف -
 .... 

 صبي گفتم : طاقت نیوردم و از بین دندوناي قفل شدم با صدایي ع
 خفه شو -

شه مي  شو براي همی شیده که دهن شیده حقش بود..یه ک جاش نبود..وگرنه یه ک
 بست 

  
                   

  
 خواستن حقم ..چیز زیادیه ؟... --
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فردا شناسنامه اتو بیار و قال قضیه رو بکن ..دفترچه قسطتم بیار ...بهتره خونه -
 رو بي خیال شي .. 

 باهات کاري ندارم  اونوقت منم دیگه
 با خشم بهش خیره شدم ...که نامردي نکرد و گفت : 

با اردنگي از - با یوستتفم هستتتي ...بي برو برگرد  که  گه بشتتنون  عه ا این دف
 بیمارستان مي ندازنت 

 بیرون ...اونوقت نه تنها باید قید تخصصتو بزني باید قید قسم پزشکیم بزني 
 خیلي بي شرف و نامرد شدي هومن -
نه به اندازه تو که هنوز طرف نیومده از هول حلیم افتاده باشتتم تو دیگ .. و از -

 روق باهاش این ور و انور 
 بره 

اه ..اینطوریاست ..مي بینم که خوب امارمو داري - ِِ 
سهمتم ..هر وقت خونه رو به نامم زدي بهت مي - صف پول  فردا منتدرتم ..ن

 دم ..نصف بقیه اشم ..توي 
 .. ماه . -یه چب 

 چندین بار چشمامو با عصبانیت بستم و باز کردم و گفتم : 
 من و یوسف چیزي بینمون نیست ...که بخواي بابتش منو بترسوني -

 پوزخندي زد و گفت : 
کستتي که یه بار امارش خراب شتتد..تا اخرش خرابه ...انوقت بیا و ثابت کن -

 ...آوا فردا بیا تمومش کن ... 
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رد...مي دونستتتم خونه بده نیستتت ...امکان نداشتتت داشتتت نامردي مي ک    
 انقدر راحت ازش بگذره ..که 

چیزي مثل یه جرقه توي رهنم زده شد...نمي دونستم کارم درسته یا نه ؟..اصال 
 میشه یا نه ؟...اما 

 توي همون عصبانیتي که فروکش نمي کرد باالخره تصمیمم رو گرفتم : 
 پولمو یه جا مي خوام -    
 مي تونم ن-    
 یه جا بده تا دست از سرت بردارم -    
صتنم داشتت به ستمتون مي اومد..هومن با نگراني نگاهي بهش انداخت و     

 گفت : 
پس قرارمون یه هفته دیگه باشتته ...تو خونه رو به نامم مي زني ..منم پولتو -    

 یه جا مي دم 
  

                  
  

گه نمي بهش خیره شتتتدم ......چرا ا     قدر عوض شتتتده بود؟...چرا دی ن
 شناختمش ؟..چرا راحت باز مي 

خواستتت یه بار دیگه بهم تهمت بزنه ؟اینکار یعني انقدر براش راحت شتتده 
 بود..؟بازي کردن با ابروي 

 ادما؟!!!! 
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باشتته یه هفته دیگه ...فقط نقد مي خوام ...چب و این چیزا رو قبول نمي -    
 کنم ... 

 وزمندانه اي زد و گفت : لبخند پیر    
 باشه -    
و بدون فوت وقت به ستمت صتنم به راه افتاد ..برگشتتم ...صتنم با ناراحتي     

 داشت ازش چیزایي مي 
پرسید و اونم با ارامش جوابشو مي داد..لحده اي بعد صنم با خشم بهم خیره 

 شد...که کسي از 
 پشت سرم گفت : 

 نگات مي کنه چقدر دوست داره که اونطوري -    
 برگشتم .... یوسف بود که با لبخند به صنم خیره شده بود...     
 چند لحده اي بهش خیره شدم که روشو به سمتم برگردوند و پرسید:     
 تو سلف یهو چت شد؟...اون چه بالیي بود که سر موحد اوردي ؟ -    
 گیج و حیرون نگاهمو ازش گرفتم و گفتم :     
 بود ...یهویي شد ... دست من ن-    
 بعد یهو انگار که چیزي یادم امده باشه ازش پرسیدم :     
 یه محضر اشنا سراه داري ؟ -    
شکل با نمکي به خودش      ستم مي خوام چیکار کنم .. با اینکه هنوز نمي دون

 گرفت و و ل  پایینشو 
 نمایشي گازي گرفت و گفت : 

 اوا مي خواي شوهر کني ؟ -    
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 اعصاب نداشتم ..اینم رفته بود توي دنده شوخي :     
 یوسف !! -    
یه بله -     یه وکیلم مي شتتنوي و  نه دیگه ..مي ري  خوب محضتتر براي همی

 جواب مي دي و به همین 
 راحتي میشي زن یه ادم خوشتیپ و باحالي مثل من 

 سعي کردم اروم باشم :     
 ون یه بار براي هفت پشتم بس بود ادم قحط بود که بیام زن تو شم ...هم-    
 یوسف به ظاهر ناراحت شد و گفت :     

  
                  

  
حیف من که خودمو برات گوشتتتت قربوني کردم ...اصتتال مي دوني چیه -    

 ..لیاقتت همون موحد که 
روزي یه  بار ازش کتب بخوري و براش شتتلوار بشتتوري که دیگه روي شتتلوار 

 نازش دوه نریزي 
یهویي دوتامون با یاد اوري بالیي که ستتر موحد اورده بودم زدیم زیر خنده و     

 من ازش پرسیدم : 
 خیلي بد شد نه ؟ -    
 و اعلم  Ϳفکر کنم رفته دنبال شلوار ...حاال از کجا مي خواد گیر بیاره ا-    
 بعد با خنده اي که سعي در کنترلش داشت گفت :     
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 ساس نریختي ..وگرنه فرستاده بودت اون دنیا ... شانس اوردي جاي ح-    
ادم شتتاد همه رو شتتاد مي کنه ...زدم زیر خنده ...شتتاید همین خنده مي     

 تونست کمي اروم ترم 
 کنه ..واقعا بهم ریخته بودم 

با اومدن یوستتف به کل هومن و صتتنم رو فراموش کرده بودم که دیدم هر دو     
 دارن بد نگاهمون مي 

 کنن 
یوستتف دستتتاشتتو توي جی  شتتلورش فرو برد و ژستتت با نمکي به خودش     

 گرفت و گفت : 
ندرت چیه یه جلسه معارفه با همسر هومن برگزار کنیم و بیشتر باهم آشنا  -    

 بشیم ؟معلومه اونم 
 تمایلي زیادي داره 

 برگشتم و به راه افتادم که اونم به دنبالم اومد و جدي پرسید:     
  محضر براي چي مي خواي ؟ حاال-    
یه لحده ستتر جام ایستتتادم و نگاهي به دو طرف ستتالن انداختم و با حالتي     

 معذب بهش گفتم : 
یوستتف ...شتتاید از حرفم ناراحت بشتتي..اما میشتته خواهش کنم ...توي -    

 محیط بیمارستان زیاد دور و 
 بر هم نپلکیم 

 چند لحده اي خیره نگاهم کرد و گفت :     
 منم که از صبح دارم همین غلطو مي کنم ..زغنبوت -    
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 ببخش ..تو از خیلي چیزا بي خبري ... -    
من فعال دارم به عنوان یه همکار باهات حرف مي زنم ..اما اگه مشتتکلت -    

 اون عوضیه ..مشکي 
 نیست ...خودم درستش مي کنم 

شتم ...سکوت کردم واقعا حالمم عجی  و غری  بود...حوصله توضیح ندا    
 و بعد از چند ثانیه اي به راه 

 افتادم ..هنوز ازش دور نشده بودم که گفت : 
 اره ... سراه دارم ..ادرسشو برات مي فرستم -    

  
                   

  
برگشتم که جوابشو بدم که دیدم داره در خالف جهتم مي ره ...ناراحت شده     

 بود.....حالم 
 بازي بدي رو شروب کرده بود...  گرفت ...هومن

 فصل هفتم 
به محضتتري که یوستتف ادرستتشتتو بهم داده بود ستتري زدم ...و کاري که مي 

 خواستم بکنمو ازشون 
 پرسیده بودم ... 

مدارکم  هایي وجود  یل ن جام داده بودم ...براي تکم کارهامو ان حدودي هم  تا 
 نیاز بود ..از جمله شناسنامه 
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 ام 
درستتت مي شتتد ... اما از صتتبح هر چي دنبالش مي کشتتتم ...تا تمام کارا 

 ..پیداش نمي کردم ... 
شده  شون مي برم ..اما انگار اب  شون گفته بودم که امروز مدارکمو برا دیروز به

 بود و رفته بود توي زمین 
...کالفه وسط اتاقم ایستاده بود و فکرم کار نمي کرد که یهو وسط اون همه بهم 

 ریختگي یاد چیزي 
 افتادم 

دو روزي از ریختن دوه روي شتلوار موحد مي گذشتت و من توي این دو روز 
 جلوش افتابي نشده بودم ... 

انگار اونم خدا خواسته بود که اصال جلوي چشمام سبز نمي شد ...با نگراني 
 روي زمین نشستم ...و 

 سرمو بین دستام گرفتم و بلند با خودم نا لیدم : 
اون شتتناستتنامه لعنتي رو از روي میزش بر نداشتتتم آخه چرا من اون روز -

 ؟...لعنت به من ..لعنت به این 
 شانس و بخت بدم ... 

 سرمو بلند کردم و به تصویر خودم که توي اینه افتاده بود خیره شدم و گفتم : 
صال چرا تا حاال خودش - سنامه بگیرم ؟..ا شنا حاال من چطوري برم و ازش 

  بهم نداده ؟.....خوب وقتي
من یادم رفته اونم البد یادش رفته دیگه ...اصال شاید پیش اون نباشه ..نه پیش 

 خودشه ... 
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 واي خداي من ..حاال چیکار کنم ؟ 
وارد بخش که شدم دو دل براي رفتن به طرف اتاق موحد بودم که بالخره دلو به 

 دریا زدم و بعد سر زدن 
 فتم به چند بیمار و رسیدن به کارم به سمت اتاقش ر

به جلوي اتاقش که رستتیدم دیدم درش بستته استتت ...با تعج  به در نگاهي 
 انداختم و با تردید ضربه اي 

ستارا  ضربه زدم که یکي از پر شد ... یه بار دیگه  به در زدم ...اما هیچ خبري ن
 که در حال رد شدن از 

 کنارم بود گفت : 
 دکتر نیستند -

 به سمت پرستار چرخیدم و پرسیدم : 
 یمارستانه ..یا اصال نیستن ؟ ب-
 دیروزم نیومدن .. -
  
  

شا شد...ما سم به همه چي بود که متوجه نبودنش  Ϳآه از نهادم بلند  چقدر حوا
 از دیروز نشده 

بودم ...من معموال توي شتتتانس و بخت و اقبال حرف اول مي زدم ..بس که 
 همیشه بد مي 
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 ت پاویون رفتم ...معلوم نبود کياوردم ...نفسي بیرون دادم و با ناراحتي به سم
 بر مي گرده ...البته 

 اینکه دیروز نبود یعني حتما امروز مي اومد.. 
ستم تا اخر  سریعتر کارامو مي کردم ..نمي تون اما اگه نمي اومدچي ؟.من باید 

 هفته صبر کنم 
در فکر چاره بودم و عقلم به هیچ جایي قد نمي داد ..از اونجایي هم که همیشه 

 م هم صحبتي عاش
شماره اي  با موحد بودم به خاطر اخالق گندش ..!!!!هیچ وقت در تالش نبودم 

 ازش داشته باشم ... 
کما اینکه از نبودش هم ..همیشه غوغایي توي دلم برپا بود..و امروز اولین و به 

 احتمال زیاد تنها ترین 
 روزي بود که بي قرار اومدنش بودم .. 

استاد اخمو و خوش اخالقم نشد که نشد ...کم کم ساعتها گذشت و خبري از 
 برام یقین شده بود که 

شتر کنم که در این  صحبتیها را بی شم و این هم  شماره اي ازش با باید به دنبال 
 موارد ... اینطور دست و 

 پا نزنم 
و اما از اونجایي که دو ستتته روزي بود ستتوژه بچه ها براي ریختن دوه روي 

 شلوار موحد شده 
 م ..ترجیح دادم از بین بچه ها به دنبال شماره اش نباشم ... بود
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شون  ش ساني بگیرم که ماجرا رو ندیده بودم و یا چیزي به گو شماره رو از ک و 
 نرسیده بود.. 

چرا که از اون روز به بعد... بعضي از بچه ها بهم لق  شوالیه دوه به دستو ... 
 داده بودن ... 

ندانم ..دل خیلیاشون شادکرده بود ..طوري که هرچند ...با همین عمل خداپس
 گاهي وقتا...که بهم مي 

 رسیدن مي گفتن خدا خیرت بده ..دلمونو خنب کردي ...و حالشو گرفتي 
از یوستتفم که به هیچ وجه من الوجودي نباید شتتماره مي گرفتم ..چون براي 

 خودش گیري بود و تا ته و 
 بهم نمي داد توي ماجرا رو در نمي اوردم ..شماره رو 

ست مثل چند  شماره ....به طبقه پایین ... در ست اوردن  براي همین براي به د
 ماه قبل رفتم و مزاحم 

دکتر احمدي اروم و ستتر به زیر بیمارستتتان شتتدم ...کستتي که ستتعي مي کرد 
 سرش تو کاراي خودش 

 باشه ... 
 س*تقیممجبور شدم اینبارهم دروغي سر هم کنم و شماره رو به صورت غیر م*

 ازش بگیرم ...و اونم هم 
بعد از چند ستتوال بي ستترو ته ... به بهانه اینکه مي خوام در باره یکي از بیمارا 

 سوالي از دکتر بپرسم 
 شماره اش رو بهم داد 
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و دست اخر با گفتن حرفي درباره دکتر ... مطم نم کرد که چه کار خوبي کردم 
 که این شماره رو ازش 

 گرفتم . 
براي  روز متوالي قصتتد اومدن به بیمارستتتان رو نداشتتت ...و این  چون دکتر

 چیزي نبود که در باورم 
بگنجه ..موحد عمرا تحمل  روز دوري از بیمارستان رو نداشت ...ولي انگاري 

 حاال شده بود. 
ستتاعت نزدیکاي       بود که تصتتمیم گرفتم حین خارج شتتدن از بیمارستتتان 

 باهاش تماس بگیرم ...شماره 
 اش کامال رند بود به طوري که با یه بار خوندن توي رهنم ثبت شده بود... 

  
                    

  
هوا ستترد بود و خوشتتبختانه خبري از برف و بارون نبود تنها ستتوز بود و ستترما 

 ...خبري هم از لطفهاي بي 
 پایان یوسف نبود.. 

ي کردم ..تا بهش سالم نماز وقتي به یوسف گفته بودم که دیگه دورو برم نپلکه 
 جوابمو نمي 

سالم نمي کردم بهتر  سمي بود که همون  سرد و ر داد..جوابم که مي داد انقدر 
 بود.. 
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به حستتاب مي خواستتت دورو برم نباشتته و به خاطر حرفام یکمي ادبم کنه که 
 الگي چیزي بهش 

 نگم ...هرچند اون ادم قهر و کینه نبود... 
صافا هم این روزها  شده بود..اونقدر که اگه ولي ان ستان کارش زیاد  توي بیمار

 یه بار هم به طور 
 تصادفي توي بیمارستان مي دیدمش خودش غنیمتي بود 

از خیابون بیمارستان که در اومدم گوشیم رو در اوردم ...و شماره اش رو گرفتم 
 و با یب دو دسه گفتن 

سته گوشي رو  شماي ب شار دادم و با چ سبز رو ف کنار گوشم قرار دادم ... دکمه 
 ..و سرجام ایستادم .. 

با شنیدن صداي سرد و بي ر وه و محکمش که مي گفت بفرمایید ..قلبم هري 
 پایین ریخت که سریع 

 گفتم : 
 سالم -

سکوت ایجاد شده به احتمال  درصد براي تشخیص دادن صداي طرف مقابل 
 بود براي همین قبل از 

 ینکه شما کي هستید گفتم : هر گونه سوال تکراري مبني بر ا
 سالم دکتر.... فروزش هستم -

سمم کلي  سکوت ..چه احمقي بودم که فکر مي کردم با گفتن ا سکوت بود و 
 ابراز خرسندي و 
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خوشتتحالي مي کنه ...و دستتتت اخر مي گه بفرمایید...اما هیچ کدوم از اینا 
 اتفاق نیفتاد و سکوت کرد ... 
 بیني بود ؟شاید هم شماره رو اشتباه گرفته بودم ؟ چرا اینقدر ادم غیر قابل پیش 

سر رفت و  ساکت بودم که حوصله اش  ساکت بود و من هم با تردید  همچنان 
 گفت : 

 حرفتو بزن فروزش ؟ -
وقتي گفت فروزش ..باورم شتتد که خودشتته ....چرا با خودم فکر مي کردم که 

 جواب سالم واجبه ...و اون 
سالم مي کنه ...ا شت ...چون حتما بهم  شت ...واقعا هم ندا صاب ندا نگار اع

 کسي از اون ور خط صداش 
 زد و چیزي گفت که موحد با تشر بهش گفت باشه االن ...انقدر عجله نکن 

 و بعد خطاب به من گفت : 
 بگو فروزش عجله دارم -

 کاش لحنش یکمي مهربونتر بود..که ادم انقدر معذب نمي شد 
 راستش .....شناسنامه ام پیش شما جا مونده ؟ بخشید دکتر مزاحم شدم ...-

 با مکک کوتاهي سوالي پرسید: 
  

                    
  

 شناسنامه ات ؟ -
 با نا امیدي از اینکه شاید واقعا پیشش نباشه گفتم : 
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 بله -
 که دوباره نور امیدو به دلم برگردوند و گفت : 

....منم براي اینکه دم دستتت  اوه ..اره ...اون روز یادت رفت با خودت ببري-
 نباشه توي کیفم 

 روز دیگه که اومدم بیمارستان برات میارم  -گذاشتمش ...
 روز دیگه خیلي دیر بود  -
 روز دیگه خیلي دیره ..من همین االن نیازش دارم  -ببخشید دکتر -

 نفسشو کالفه بیرون دادو عصبي و بي مقدمه گفت : 
 یگه مي توني بیاي اینجایي که مي گم ؟ االن ادرس بدم تا نیم ساعت د-

 خوشحال شدمو تند گفتم : 
 بله ..مي تونم -
خیل خوب پس یاداشتتت کن ...فقط من تا یکستتاعت دیگه باید برم جایي -

 ...پس تا نیم ساعت دیگه 
 خودتو برسون ..ادرس سر راسته 

شه سابي توپ با ضعش باید ح ضوب بردم که و شتن ادرس ...پي به این مو  با نو
 که چنین محله اي رو 

 بهم ادرس داده ... 
براي دیر نرسیدن سریع یه دربست گرفتم و ادرس رو بهش دادم ...فقط امیدوار 

 بودم که دیر نرسم ...اما 
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تمام امیدواریهام به سنگیني ترافیب و گذشتن عقربه هاي ساعت از وقت مقرر 
 ...از بین رفت ...چرا 

 بودم ..یب ساعتي از قرارمون مي گذشت .  که وقتي به ادرس مورد ندر رسیده
شده توي کاغذ نگاهي انداختم  شماره پالک گفته  شدم ..و به  شین پیاده  از ما

 ..خونه درست رو به روم 
 قرار داشت ..توي یه محله بي سرو صدا و با کالس 

یه خونه بزرگ که از در بازش مي تونستتتي تا انتها رو به خوبي ببیني..بزرگ و 
 .چند قدمي چشمگیر .

به سمت در رفتم ..در یه لنگه باز بود و کارگرها مشغول جا به جا کردن وسایل 
 بودن ...یکي از پشت 

به من  با نردبون باال رفته بود و در حال رنگ کردن در بود ..که نگاهش  در... 
 افتاد 

  
 با کسي کار داشتید خانوم ؟ -
 اینجا منزل دکتر موحده ؟ -

 ابمو بده یکي از پشت سر صدام زد و گفت : مرد که مي خواست جو
  

                    
  

 بفرمایید خانوم ...امري بود؟ -
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سي  صدا ...یه لحده فکر کردم خود موحده اما اون نبود ..ک برگشتم ..به طرف 
 شبیه بهش بود 

 سالم ...با دکتر موحد کار داشتم -
 پرسید:  مرد که چهره اي سفید رو و با نمکي داشت با لبخند

 با کدومشون ؟ -
 متعج  بهش خیره شدم که به خنده افتاد و گفت : 

جراه قل  داریم ..دندون پزشتتتب داریم ...مغز و اعصتتتابم داریم ..شتتما -
 کدومشو مي خواي ؟ 

 در حالي که منم از لحن شوخش به خنده افتاده بودم گفتم : 
 همون قل   -

شلوارش فرو برد و با نگاه شو توي جی   ستا سرتا پامد شیطنت امیز ي به   ي 
 نگاهي انداخت و گفت : 

 دیر اومدید.. همین چند دقیقه پیش رفت -
 مي دونستم دیر اومدم اما با نا امیدي پرسیدم : 

 قرار بود ..بیام و یه چیزي ازشون بگیرم ... -
 یه لنگه ابروش با حالتي بامزه اي باال داد و من گفتم : 

 ه باشن دست کسي که اونو بهم بده شما نمي دونید.. شاید داد-
 همچنان شیطون نگاهم مي کرد که گفت : 

نمي دونم واال...اق داداشتتمون که داشتتتت مي رفت ..چیزي به من نگفت -
 ...شاید به مادرم داده 
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 باشه ...بهتره از ایشون بپرسیم ... بفرمایید..مادرم طبقه باالست 
ه افتادم ...دوشا دوش هم ..اون حواسش به راه که افتاد منم بالجبار به دنبالش را

 به مسیر بود و من 
 حواسم ..به درختا و نماي قشنگ خونه که پرسید: 

 حاال مطم نید همون قلبه ؟کس دیگه اي نیست ؟ -
 با لبخند نگاهي بهش انداختم و گفتم : 

 بله مطم نم -
شو به ست سیدیم ..د  سمت در لبخندي زد و به راهش ادامه داد ...به پله ها که ر

 گرفت و گفت : 
بفرمایید..فقط ببخشید..داخلو دارن رنگ مي کنن ...مواظ  باشید که رنگي -

 نشید 
  
  

شده بود ...از  شیده  سایل مالفه ک شد ...روي تمام و و جلوتر از من وارد خونه 
 پشت سر بهش خیره 

قه  فت طب تا مي کرد و مي ر ها رو یکي دو له  ند پ هاي بل قدم با  شتتتدم ....
 .کمي جلوتر رفتم و به نماي باال.

 داخلي خونه نگاهي انداختم ... 
باه رفتم ...که  به  به ستتمت پنجره بزرگ رو  قدمي  ستتتالن بزرگي بود...چند 

 صدایي از بیرون ندرم رو جل  
 کرد 
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چرخیدم و به سمت در ورودي رفتم ... کسي مرت  و پشت سر هم مي گفت 
 يامیر علي ي 

شدم . شتم به در نزدیب مي  شد که تا در دا شت نزدیکتر می صداي قدمها دا .
 مقابل در باز سالن قرار 

 گرفتم 
مایع سفید رنگ لزجي به سمت صورت و بدنم هجوم اورد و تا بفهم چي شده 

 ..از حجم زیاد ریخته 
 شده مایع ... پخش زمین شده بودم 

با وحشتتت چشتتمامو به ستتختي باز کردم ...از بوي مایع فهمیده بودم که کلي 
 گ به استقبالم اومده رن

سه نفري  شدند...دو رو برم پر رنگ بود...و دو  سختي باز مي  بود...پلکهام به 
 با ترس و وحشت مقابلم 

 ایستاده بودند 
  

آخه چرا هرچي بالي نابه ...باید ستتر من میاد.؟..دستتتامو با ناباوري باال     
 اوردم ...و به چکیده شدن 

شدم .بعدم  به پالتوي نازنین قهوه ایم که هنوز دو ماهم از قطره هاي رنگ خیره 
 خریدش نمي گذشت 

...چتریهامم که جاي خود داشتن ...انگاري بي دغدغه در عرض چند ثانیه پیر 
 شده بودم 
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امانقطه عطف این ماجر این بود که .. تنها رهنم رو درگیر این مس له مي کرد     

 که ایا این رنگها رفتني 
تازه اگر رفتني باشن من چطوري باید تا خود خونه با این وضع هستن یا نه ؟...

 ...نیمه رنگي مي رفتم 
  

سطل رو رها کرد      ستش بود تازه به خودش اومد و  سطل د یکي از اونایي که 
 و به سمتم اومد و 

 گفت : 
 شما اینجا چیکار مي کردید؟ -    
 بلندي گفتم : عصبي چشمامو باز و بسته کردم و با صداي تقریبا     
شوخیه -     ضع  ستید که چرا من اینجا بودم .؟.اخه این چه و االن طلبکارم ه

 ؟یه نگاهي به سر و وضع 
 من بندازید... 

 و در حالي که واقعا ناراحت بودم دوباره به پالتو و کیف وشالم خیره شدم     
  
  

. با سرخوشي در همین حین برادر موحد که فهمیده بودم اسمش امیرعلیه ..    
 داشت از پله ها پایین 

شکش زد و بعد از  سرجاش خ سرتا پاي رنگیم ...یهو  مي اومد... که با دیدن 
 چند ثانیه به عاملین رنگ 
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پاشتتي..که کارشتتون بي شتتباهت به استتید پاشتتي هم نبود ... با ناباوري خیره 
 شد...و با صداي عصبي 

 گفت : 
  

 شما ها چیکار کردید؟  -    
 ن پسري که رنگو پاشیده بود با نگراني از م پرسید: همو    
 حالتون خوبه ؟... مي تونید پاشید؟ -    
 امیر علي سریع از پله ها پایین اومد و با عصبانیت گفت :     
 نه مي خواي یه جفتکم با این حال روزش برات بندازه ؟ -    

  
 اي بابا چرا عصباني میشي؟..ما فکر کردیم تویي -    

امیر علي ستتیخ ستترجاش وایستتتاد و به ستته نفرشتتون خیره شتتد و با تعج      
 پرسید: 

 یعني قرار بود این بال رو سر من بیارید؟ -    
یکي از اون پستترها که به زور خنده اشتتو نگه داشتتته بود به ستتمتم اومد و     

 دستشو به ستم دراز کرد 
 و گفت : 

 اصال متوجه حضور شما نشده بودیم واقعا عذر خواهي مي کنم خانوم ..ما -    
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سعي کردم از جام      سر نگاهي انداختم و بي توجه بهش  شده پ ست دراز  به د
 بلند شم ..اما همین 

که ایستتتادم و خواستتتم حرکتي کنم ..به خاطر نیم چکمه هاي پاشتتنه بلندم و 
 رنگ ریخته شده روي 

ه امیر علي زود جنبید و سرامیکها.... نزدیب بود که دوباره پخش زمین شم ..ک
 بازومو چسبید و با 
 عصبانیت گفت : 

 مراق  باش -    
با ترس سر جام ایستادم ..وضع اسفناکي بود...حاال اونم بین رنگا بود..البته     

 تنها با این تفاوت که کف 
 کفشاش رنگي شده بود و نه عین من ... تمام قد 

 لطفا از این طرف بیاید... -    
  
  

                   
  

سه پسر دیگه واقعا از خنده در حال انفجار بودن ...خودمم کم کم به خاطر     
 بخت بلندم ... چیزي به 

خنده افتادنم نمونده بود.. که بخت بلندم با لیز خوردن امیر علي و سقوطش به 
 سمت زمین کامل 
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شت بندش به خاطر گرفتن بازوم منم دوباره کف زمین  شدشد..چون پ م ولو 
 ... 

  
نمي دونم جنس رنگ چي بود که به هیچ کستتي رحم نمي کرد... اما اینبار     

 واقعا دستم بد درد 
 گرفت ..به طوري که صداي اخ در اومد ... 

از امیر علي خندون نیم ستتاعت پیش خبري نبود و به شتتدت عصتتباني بود     
 ...چون سر و وضعش حاال 

 اد سر هر سه تاشون گفت : شده بود درست مثل من که با د
 ببنید چه گندي باال اوردید...؟ -    

  
 یکي از همون سه نفر که براي کمب دستشو به سمتم دراز کرده بود گفت :     
 عصباني نشو..کاریه که شده .. -    
 و بعد با احتیاط و چهره اي جدي به امیر علي گفت :     
 داد نزن ...صدات میره باال -    

  
امیر علي با حرص ساکت شد ...خواستم کمي جا به جا شم که از درد مچ     

 دست ...صدام در 
 اومد... 
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به طوري که همشون با حالي نگران ...بي خیال رنگ شدن و نزدیکم اومدن     
 ...کم کم داشت اشکم 

سب  تمام بدبختیام  در مي اومد...و توي دلم به هومن بد و بیراه مي گفتم که م
 بود 

  
هر کدومشتتون چیزي مي پرستتید و مي خواستتت به نحوي کمکم کنه که با     

 شنیدن صدایي که از نیم 
 ساعت پیش منتدرش بودم بالخره از دست همشون خالص شدم 

  
 اینجا چه خبره بچه ها؟ -    
هر چهار نفر سرشونو برگردوندن طرف در سالن ...صداي قدمهاش منو یاد     

 بیمارستان مي 
 ت ..هنوز منو ندیده بود که امیر علي گفت : انداخ

سعود جانت گند باال اورده ...اونم نه یه رره .. نه دو رره -     طبم معمول امیر م
 ....کلي ... 

  
  

                    
  

با استین پالتویي که دیگه چیزي ازش نمونده بود رنگ پشت چشمام و روي     
 بینم رو کمي پاک 
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 کردم ... 
  

سر من اوردن که با کنار      شد که این چهار نفر چه بالیي  بیچاره باورش نمي 
 رفتنشون و قرار گرفتن 

 موحد رو به روم ..چشماش چهار تاشد و با تعج  گفت : 
 فروزش -    

  
 امیر علي که نمي دونست چیکار باید کنه رو به موحد گفت :     
ا وکیلي هم خوبم ازش استتتقبال شتترمنده ..فکر کنم مهمون تو بود...خد-    

 شد...کال بچه ها در این 
 زمینه سنگ تموم گذاشتن 

  
به خنده افتادم و اروم خندیدم ..اون ستتته نفر      با این حرفش  نمي دونم چرا 

 دیگه هم که منتدر فرصت 
 بودند زدن زیر خنده .. 

 موحد عصباني شد و با تشر به همشون گفت :     
 ون .... گند که زدید هیچ ..حاال وایستادین و مي خندین ؟ افرین به هموت-    

  
 خوب چیکار کنیم گریه کنیم ...؟ -    
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موحد عصبي به سمتم اومد و بدون اینکه بخواد دستشو به سمتم دراز کنه و     
 یا بگه دستتو بده من 

بازومو گرفت وادار به ایستتتادنم کرد ...که امیر علي لحده اي بي حرکت به ما 
 خیره شد ... 

  
 تو که قرار بود یه ساعت پیش اینجا باشي -    
شتم ...حاال      شو ندا صال حوصله ا سرمو بلند نکردم که ببینمش ..در واقعه ا

 وقت توبیخ کردنم بود 
انگار...درستتت مثل بیمارستتتان ...حرفي نزدم و باالجبار ستترمو باال اوردم و 

 نگاهش کردم ...اما واقعا 
 و نمي گفت ..یه جورایي معلوم بود که از وضع پیش اومده ناراحته چهره اش این

 که امیر علي ازش پرسید:     
 تو چرا انقدر زود برگشتي؟ -    
 موحد که هنوز نگاهش به سر و وضعم بود جوابشو نداد و بهم گفت :     

  
                    

  
 بیا اینورتر -    

  
ست     شدن مچ د شمامو کمي تنگ کردم حین جا به جا  م کمي درد گرفت و چ

 که با نگراني پرسید: 
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 جایت درد مي کنه ؟  -    
  

 امیر علي زودي پرید وسط حرف موحد و از جاش بلند شد و گفت :     
 فکر کنم مچ دستش ضربه دیده باشه ...دفع دوم بد خورد زمین --    

  
ستمو ن     ست د سري تکون داد و خوا سف  صداي موحد با تا گاهي بندازه که 

 ظریف دخترانه اي مانع از 
 این کارش شد 

 چي شده ؟ -    
همه به ستتمت پله ها چرخیدیم ..دختر با نمب و خوش چهره اي با دیدن     

 همه امون و رنگ پاشیده 
 شده کف سالن گفت : 

 میگم این صداها براي چیه ؟..نگو که -    
  

ون غریبه بودم ساکت شد و با ناباوري از پله اما یهو با دیدن من که بین همش    
 ها پایین اومدکه 

 موحد بهش گفت : 
حنانه جان تو روخدا خانوم فروزش رو ببر باال و کمکش کنه ..لباستتاشتتو -    

 عوض کنه ...ببین بچه ها چه 
 بالیي سرش اوردن ...تازه براي من وایستادن و مي خندن 
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سالم کر     شب و حنانه لبخندي زد و بهم  سالم خ د...و منم به جواب دادن یه 
 خالي اکتفا کردم ...چون 

 واقعا جایي براي آشنایي بیشتر نبود 
  

با کمب حنانه که نمي دونم چه نسبتي با موحد داشت اول کفشامو در برابر     
 نگاههاي خیره 

 همشون در اوردم ...که دیگه پله ها و جاهاي دیگه رنگي نشه 
هم مي کردن که انگار از کره ماه اومدم ...بیشتتتر از همه امیر حاال چنان نگا    

 علي بود که وقتي موحد 
 بازومو گرفت تا بلند شم نگاه ازمون نگرفت ...نگاههاشون معذبم کرده بود 

  
  

                     
  
  

شون من      سرخوشی نگاهي به چکمه هام انداختم .. از بین رفته بودن ..کال با 
 افتاده بودم تو ي  دوباره

 خرج ...چرا که باید دوباره براي خودم خرید مي کردم ... 
شتم ...به همراه      صال فرصتي براي برنداز طبقه باال ندا ضعم ا سر و  با وجود 

 حنانه وارد اتاق بزرگي 
 شدیم ...که گفت : 
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شي میفهمي که-     ي مي چ البته این چیزا اینجا طبیعیه ...اگه یه مدت اینجا با

 گم ..این شوخي حد 
سر  سن ختام رنگ خونه بود...که امیر علي ازش ق شن ُح نرمالش بود...مثال ج

 در رفت 
 دگمه هاي پالتومو باز کردم و به کمکش درش اوردم ...     
 وقتي شالمو برداشتم با خنده گفت ...:     
با-     ما  عذرت مي خوام ...ا عا ازت م نه ......واق ور کن از خدا رلیلشتتون ک

 حضورت بي خبر بودن 
  

 به خنده افتادم و گفتم :     
ستن -     ست ..تو فقط برو بپرس این رنگا رفتني ه نیازي به معذرت خواهي نی

 یا موهامو باید از ته بزنم 
  

 همراه من شروب به خندیدن کرد و گفت :     
  

 ي نکرده رنگخداینه نگران نباش ..میره ..حاال زودتر برو دوش بگیر..که -    
 موهات .. سفت نشه و نمونه رو 
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شکر رنگها در حال      ستن موهام بود ...خدارو ش سریع  اولین کاري که کردم 
 پاک شدن بودن ...تنها 

ساعت  سم هم همین زود حما م کردنم بود..فکر کنم چیزي نزدیب به نیم  شان
 توي حموم بودم ..اما 

ستي که درد م شکل این بود که با د شورم م ستم خوب خودمو ب ي کرد نمي تون
 ...اما بالخره بعد از نیم 

شروب به  شته بود  شد...و با حوله اي که حنانه قبال برام گذا ساعت کارم تموم 
 خشب کردن خودم 

 کردم ...که ضربه اي به در حموم خورد و حنانه اروم درو باز کرد و گفت : 
 

ساي خو-     شتم ..لبا شون لباس برات روي تخت گذا شیدم دمه ..یه بارم نپو
 ...خدا روشکر هیکلمون 

 تقریبا عین همه ... من مي رم بیرون که راحت باشي .. 
صت      ازش تشتکر ي کردم و اونم بیرون رفت ..از حموم که در اومدم تازه فر

 کردم و به اتاق نگاهي 
 انداختم ..کم از زیبایي نداشت .. 

  
ه احتمال زیاد اب گرم کمي در کاهش مچ دستتتم کمي بهتر شتتتده بود...ب    

 دردش موثر بوده ..به 
 لباسهاي گذاشته شده روي تخت نگاهي انداختم ... 
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یه دفعه یاد کیفم افتادم که همون طبقه پایین جاش گذاشتتته بودم ..به کل     
 فراموشش کرده 

 بودم ..اگه کسي زنگ مي زد چي ؟ 
نبود..سریع لباسا رو که شامل یه تونیب اما االن وقت فکر کردن به این چیزا     

 بلند قرمز رنگ با یه 
 شلوار راسته سفید بود و پوشیدم 

  
موهام هنوز توي حوله بود که حنانه با ضتتربه اي به در... وارد اتاق شتتد و به     

 سمتم اومد و با دیدنم 
 گفت : 

 خوب خداروشکر..اثري هم از رنگا نمونده ... -    
  

دي زدم و مشغول خشب کردن موهام شدم که دیدم همونطور که بهش لبخن    
 رفته و داره روي لبه 

 تخت مي شینه .... از توي اینه نگاهم میکنه به سمتش برگشتم و گفتم : 
میشتته اگه زحمتي نیستتت ...برام از آژانس یه ماشتتین بگیرید ..من به این -    

 محله زیاد اشنا 
 نیستم ...باید زودتر برگردم 

 ابروهاشو با تعج  باال داد و گفت :     
 کجا؟ -    
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شکیمو عق  دادم و با خنده      شتم و موهاي بلند م حوله رو از دور موهام بردا

 گفتم : 
مي خوام قبل از اینکه با یه شتتوخي دیگه یه بالي دیگه ستترم بیارن ..زودتر -    

 برم خونه ام 
 به خنده افتاد و گفت :     

  
                     

  
غصه اونا رو نخور...امیر حسین هر چهارتاشونو درست کرد...تا همین ده -    

 دقیقه پیش هر چهارتا کف 
کاش تو هم بودي و مي  جالبي بود..  نه  ستتتالنو تمیز مي کردن ...صتتح

 دیدي...دکتراي مملکت در حال 
 تي کشیدن ...!!! 

 زد زیر خنده و ادامه داد:     
یف کردم ...راستتتي دستتتت چطوره ؟امیر علي گفت ضتترب من که کلي ک-    

 دیده 
 دستمو کمي باال اوردم و گفتم :     
 خوبه -    
 با لبخند توي صورتم دقیم شد و گفت :     
 چهره با نمب و خوشگلي داریا...توي اون همه رنگ معلوم نبود -    
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و کمي خشکشون  رومو ازش گرفتم و تکه اي از موهامو الي حوله قرار دادم    
 کردم و گفتم : 

 ممنون ..چشات قشنگ میبینه -    
اون که بله ..چشتتا قشتتنگم که ببینن ...اما خوشتتگلي چیزیه که باید وجود -    

 داشته باشه تا دیده 
 بشه ...به چشم قشنگ نیست 

 بهش لبخند زدم و چیزي نگفتم که خودش گفت :     
 مه که مي دوني ...حاال اسم تو چیه ؟ اسم من حنانه است ...البته معلو-    
 آوا -    
 با خودش یه بار اروم تکرار کرد و گفت :     
 چه قشنگ ...آوا...بهتم میاد -    

  
 ممنون ..حاال امکانش هست براي من یه ماشین بگیري؟ -    
 جدي شد و گفت :     
 نه -    
شوخیه ...براي همین بي خ     شدم و احتمال دادم که در حال  یال از جام بلند 

 به سمت اینه رفتم و 
شتم و روي  سر نکرده بودم و بردا شال قرمزي که هنوز  ستم و  موهامو با گره ب

 موهام انداختم 
  

http://www.roman4u.ir/


 269 عبور از غبار

 حنانه هم بلند شد و به سمتم اومد و گفت :     
 نمي خواي سشوار بدم موهاتو کامل خشب کني؟ -    

  
                     

  
 بي دیرم شده ..باید برم نه حسا--    
 امکان نداره آوا جان -    

  
 متعج  به سمتش برگشتم :     
 آخه چرا؟ -    
 شام باید اینجا بموني -    

  
نمي دونم چرا دلم نمي خواستتت اونجا بمونم ...یه حستتي وادارم مي کرد     

 زودتر از اون خونه برم 
  

 نگا نبود که تا حاال رفته بودم نه عزیزم ..من باید برم ...اگه این ر-    
 نه باید بموني ..مادر ناراحت میشه اگه بري -    
وقتي گفت مادر ..یاد امیر علي افتادم که رفته بود دنبال مادرش ...اما وقتي     

 برگشت اثري از مادرش 
نبود...حتي با وجود اون همه ستتر و صتتدا پایین هم نیومده بود ...حاال چطور 

 د مادرش حرف حنانه در مور
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 مي زد ؟ 
  

 وقتي سکوتم رو دید مقابلم قرار گرفت و گفت :     
شام اینجا بمون ...الاقل -     شبي رو  شه ..لطفا یه ام ش  نمی ش  که هزار  یه 

 براي جبران خراب کاري 
بچه ها...هرچند بچه هاي بدي نیستن ..تازه باید یه فکریم براي لباسات بکنیم 

 یا نه ... 
 چشمکي :  و با    
 نگران نباش ..سعي مي کنیم زیاد بهت بد نگذره ... -    

  
پایین مي      ها  له  که از پ به موندم کرد ...وقتي  یادش .. وادار  اصتترارهاي ز

 اومدیم ..سالن تر و تمیز شده 
بود و خبري از اون فاجعه عدیم رنگ نبود...البته از لباستتهامم خبري نداشتتتم 

 ... 
  

وي بعضي از وسایل مالفه بود..با راهنمایي حنانه ..از سالن عبور اما هنوز ر    
 کردیم و وارد یه سالن 

 دیگه شدیم ...سالني که به بزرگي سالن قبلي بود 
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سمهاي      صوص با اون مج شیب تر بود..به خ سایلش به مرات  ..زیبا و  اما و

 توي چشم که واقعا دلت 
 ازشون برداري ...  نمي اومد چشم

 از دور به پسرهایي که دیگه شیطنتي ازشون نمي بارید نگاهي انداختم     
  

با نزدیب شتتدن بهشتتون همراه حنانه با ستتالم ارومي... روي یکي از مبلها     
 نشستم 

اصتتال از اینکه در کنارشتتون بودم راحت نبودم ... اثري هم از موحد و امیر     
 پسرها علي نبود که یکي از 

 گفت : 
 مجددا عذر خواهي مي کنم -    
 لبخندي زدم و گفتم :     
 خواهش مي کنم ..اتفاقیه که افتاده ..خواهشا انقدر عذر خواهي نکنید -    
سر و هیکلم به عهده      سطل رو روي  شون که زحمت خالي کردن  یکي دیگ

 داشت ازم پرسید: 
 شما همکار امیر حسین هستید دیگه ؟ -    
 دستامو روي هم گذاشتم و گفتم :     
 تقریبا -    
 اونیکي با کنجکاوي پرسید :     
 چرا تقریبا؟ -    
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 نمي دونم چرا انقدر پشت سر هم ازم سوال مي پرسیدن     
 من دارم تخصصمو مي گیرم -    
 همون اولي گفت :     
 حتما زیر ندر امیر حسین ؟ -    

  
 تاشون نگاهي انداختم و با لبخند گفتم : به نیش باز هر چهار    
 رئیس بخش ایشون هستن دیگه ..و البته یکي از بهترینها -    

  
امیر علي که خبري ازش نبود یهو از در اونیکي ستتالن وارد شتتد و با خنده     

 گفت : 
 چه خبره ؟..مگه اینجا دادگاه انقدر ازشون سوال مي کنید؟ -    

  
                     

  
  

 بعد دستشو به سمت هموني که رنگ روم ریخته بود کرد و گفت :     
 دکتر امیر مسعود موحد...یا همون استاد رنگ کارمون -    

  
 همه به خنده افتادن و امیر علي ادامه داد:     
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نه دکتر براش زوده ..داره فوقشتتو مي گیره ..هر وقت گرفت بهش مي گیم -    
  دکتر ..پس بي خیالش

 ...البته داداش کوچیه ما هم هست 
  

سن باالتر      سبت به بقیه کم حرف تر و البته کمي  بعد به مرد رو به روییم که ن
 بود اشاره کرد و گفت : 

حد.. -     ها مو طا ها...دکتر  حد  ندان مو خا بد  گل ستتر ستت که  ایشتتونم 
 تخصصوشنم جراحي مغز و اعصابه 

  
ده ...رشتتته ایشتتونو دنبال مي کنن ..دکتر این یکیم که به امیر حستتین کشتتی    

 یاسین موحد..کال 
 جمعمون جمعه 

  
نه و در حال      به خودش اشتتتاره کرد و رفت طرف حنا مام افتخار  با ت بعدم 

 نشستن کنارش دستشو 
 انداخت دور شونه حنانه و گفت : 

من و همستترمم که اصتتال نیازي به تعریف و تمجید نداریم .هر دوتامون -    
 دندون پزشکیم .. ..

 و با اشاره به سه نفر دیگه گفت :     
 تا کور شود هر انکه نتواند دید -    
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سف      شون موحد بود نزدیب بود به خنده بیفتم اگه االن یو از اینکه فامیل هم
 اینجا بود جلوي جمع 

 بي برو برگرد مي گفت ..نکنه افتادیم توي کندوي عسل موحدا... 
  

 افتادم و بقیه هم خندیدن که حنانه گفت :  به خنده    
 که البته براي عروسي حتما دعوتتون مي کنیم -    
 با لبخند بهشون گفتم :     
 حتما..خیلیم خوشحال میشم -    

  
                     

  
  

طاها که از ظاهر و حرف زدنش معلوم بود باید دکتر قهاري باشد پاشو روي     
 ت و با اون یکي انداخ

 ورود یکي از خدمه که سیني از فنجونها را به دست داشت گفت : 
شبه ...ما هم اومده -     صلي فردا سوت و کوره ..مهموني ا ش  اینجا  البته ام

 بودیم که اگه کاري دارن 
 کمکشون کنیم ...که از بیکاري اون بال رو سر شما اوردیم 
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تا     به امیر علي اف گاهم  که ن ندي زدم  گاهم مي لبخ قت داشتتتت ن با د که  د 
 کرد...لبخند از روي لبام رفت 

 و سرمو پایین انداختم که بالخره سرو کله موحد پیدا شد 
  

شو ازم گرفت و      شدم که امیر علي نگاه به احترامش کمي توي جام نیمخیز 
 با لحن شوخي گفت : 

  في نیستبا دکترم که آشنایي کامل دارید دیگه ... پس نیازي به معر-    
  

ستتعي کردم استتترس کمي که با دیدن موحد درم به وجود اومده بود رو از     
 خودم دور کنم که 

 موحد با چشم غره اي به امیر علي گفت :     
 کافیه -    

  
امیر علي خنده اي کرد و با بقیه شتتروب به حرف زدن کرد...که موحد حین     

 نشستن ازم پرسید: 
 چه خبر؟ از بیمارستان -    

  
شدم اینجا یه      شدن ...حاال مطم ن  شدن و به من خیره  ساکت  دوباره همه 

 خبرایي هست : 
 مثل همیشه ...خبري نیست ... -    
 عمل مریي اتاق  انجام شد؟ -    
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 بله ..دکتر کاظمي انجامش دادن ...خداروشکر مشکلي هم پیش نیومد -    
 رسید: همونطور که بهم خیره بود یهو پ    

  
                     

  
 از دکتر سلحشور چه خبر؟ -    
 یهو ساکت شدم ..چرا حال یوسفو از من مي پرسید:     
سابي گرفتارن ..همش -     شونم ح شون ...ای صال ندیدم توي این چند روزه ا

 توي اتاق عمل هستن 
  

که یه فنجون خدمتکار ستتیني رو مقابلم گرفت ...نگاه موحد هنوز روم بود     
 برداشتم و به بهانه اش 

 نگاهمو ازش گرفتم ... 
  

واقعا چرا حاضر شده بودم شام رو اونجا بمونم ..من که هیچ نسبتي با اونها     
 نداشتم ...حنانه در این 

 بین سعي مي کرد حرفي بزنه و نذاره که زیاد ساکت بمونم 
رو درحالي که صتتداي که دوباره همون خدمتکار وارد ستتالن شتتد وکیفم     

 گوشیم از توش در مي اومد 
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رو داشتتتت برام مي اورد..تالش کرده بودن کیفو به نحوي تمیز کنن ..اما زیاد 
 موفم نبودن ...رنگ کار 

 خودشو کرده بود 
  

 خدمتکار کیفو مقابلم گرفت که موحد گفت :     
 دارن گوشیت داره مدام زنگ مي خوره ..فکر کنم کار مهمي باهات -    

  
باز کردم و گوشتتیم رو در اوردم      لحده اي بهش خیره شتتتدم و در کیفم رو 

 ..یوسف بود...نگاهي به 
صله گرفتم و جواب  شون فا شدم و کمي از شیدي بلند  موحد انداختم و با ببخ

 دادم : 
  

 کجایي تو دختر ؟مي دوني یه ساعته پشت در خونه ت هستم ؟ -    
داختم ...موحد گاهي نگاهي بهم مي نداخت و دوباره نیم نگاهي به جمع ان    

 به جمع خیره مي شد 
  

 چرا اونجا؟ -    
 لحده اي سکوت کرد و گفت :     
 خوبي تو؟ -    
 صدام رو کمي پایین اوردم :     
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اره .. ببین من جایي هستتتم که زیاد نمي تونم راحت حرف بزنم ..اومدم  -    
 ات تماس مي گیرم باه

  
 چیزي شده ؟... مي خواي بیام دنبالت ؟ -    
 نه نه ..خودم میام ..فکر کنم تا نیم ساعت دیگه خونه باشم -    

  
 اوکي ..رسیدي..بهم زنگ بزن ...من دیگه مي رم -    
خوشحال از بهانه اي که به دست اوردم ..بدون اینکه بپرسم چیکارم داشتي     

 فقط گفتم : 
 باشه -    
 تماسو که قطع کردم ..به جمعشون برگشتم و گفتم :     
 ببخشید کاري پیش اومده که من باید برم -    
 حنانه از جاش بلند شد و گفت :     
 براي شام بمون بعد برو..االن مادرم اینا هم میان -    

  
 با اینکه این حرف از ته دلم نبود اما گفتم :     
 داشتم ولي باید برم  خیلي دوست-    
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 هر جور راحتي عزیزم ...زیاد اصرار نمي کنم که اریت نشي -    
 پس بي زحمت مي گید پالتوي منو بیارن -    
 لبخندي زد و گفت :     
 با اون که نمي توني بري ..صبر کن پالتوي خودم رو برات بیارم -    
 همون پالتو هم مي تونم برم نه نه شما یه اژانس بگیرید...کافیه ... با -    

  
 امیر علي از جاش بلند شد و گفت :     
 آژانس براي چي؟ مي رسونمتون ... -    

  
  

                  
  

 وقتي حنانه رفت که پالتوشو بیاره ...موحد بلند شد و رو به امیر علي گفت :     
 نه ...من مي رسونمشون ...خودمم بیرون کار دارم -    

  
 امیر علي لبخند معنا داري زد و گفت :     
 در هر صورت خوشحال مي شدیم که مي موندید -    
 توي یه موقعیت بهتر  Ϳان شا-    
 و رو به موحد گفتم :    

  
 مزاحم شما هم نمیشم ...خودم مي رم -    
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سوئیچ      شت چون به خدمه گفت که  اما حرفم نیم مثقال هم براش ارزش ندا
 وشو از اتاقش و پالت

 بیارن 
  

دقیقه بعد با پوشتتیدن پالتوي حنانه ...از جمع خداحافدي کردم ...معلوم      
 بود به اخالق موحد 

سي چیزي نمي گه ..و حرف ..حرف  شنایي کامل دارن که در برابر حرفش ک ا
 اونه 

  
پایین پله     تا  پایین رفت تنها حنانه بود که  ا ه موحد جلوتر از من از پله ها 

 همراهم اومد که دیگه 
 طاقت نیوردم و ازش پرسیدم : 

ساس کردم یه -     شیدم اح سامو مي پو شتم لبا سم ...باال که دا ببخش مي پر
 صداهایي مي یاد... 

شم ...فقط خدا کنه باعک      شده با فکر کنم با وجودم اون باال ..مزاحم کسي 
 ناراحتي مادر و وهمسر 

 دکتر نشده باشم 
  

 ده اي ایستاد و من هم ایستادم و با تعج  گفت : لح    
 همسر؟ -    
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 منتدر بودم چیزي بگه که گفت :     
نه شاید از توي اتاق مادر بوده باشه ...البته نگران نباش ..فکر نمي کنم سر -    

 و صدایي ایجاد کرده 
 باشي که انقدر نگراني 

  
  
  

 د تا موحد با ماشینش بیاد.. وبا لبخند بهم خیره شد و کنارم ایستا    
ماشتتین که جلوي پاهام ایستتتاد ...موحد خم شتتد و درجلو رو باز کرد ..در     

 حالي که کمي سردرگم 
شتتده بودم ...نفستتم رو بیرون دادم و با حنانه خداحافدي کردم و ستتر به زیر و 

 آروم سوار شدم و درو 
 بستم ... 

 ه راه افتاد موحد هم با بوقي که براي حنانه زد ب    
  

توي راه هیچ حرفي براي زدن بینمون وجود نداشت ...اگرم بود همش مربوط     
 به بیمارستان و 

 مریضاش مي شد....نگاهم که به سیستم پخش افتاد توي دلم گفتم ..: 
 کاش حداقل یه چیزي مي راشت که انقدر ساکت نباشه -    
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م که بالخره حرف زد اما نه خیره به فکر کنم بیشتتتر از نصتتف راهو رفته بودی    
 من .. بلکه خیره به جلو... 

 حتي یه نگاه کوچیب هم نکرد ..فقط م*س*تقیم به جلو .... 
رفتارش کامال عادي بود مثل همه روزاي دیگه ..که توي بیمارستان بود...این     

 ادم یعني هیچ چیز 
شت که انقدر بي اح ساس برخورد مي هیجان انگیزي توي زندگیش وجود ندا

 کرد؟ 
 براي امروز واقعا متاسفم ...مثل اینکه امروز زیادي خوش بودن -    

  
شب و جدي هم مي تونه خالي از لطف      صحبتي با ادماي خ گاهي وقتا هم 

 نباشه ...به خصوص که 
بدي و از همه  به خرج  باره خودش و زندگیش کنجکاوي  کمي هم بخواي در

 اي چیزش سر در بیاري ...بر
 همین لبخند کمرنگي زدم و گفتم : 

  
البته یکمي وحشتتتناک بود..کم مونده بود ستتکته بزنم ..انتدار اون همه -    

 رنگو نداشتم 
  

 به زور گوشه لبش به لبخند کم رنگي از هم باز شد و گفت :     
 من تا یکساعتم منتدرت شدم ..گفتم دیگه نمیاي که رفتم -    
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 سنامه ام افتادم و گفتم : تازه یاد شنا    
 ترافیب خیلي سنگین بود سعي کردم زودتر بیام اما نشد..  -    

  
  
  
  

شو      ست ست را شت و د ست چپش نگه دا نگاهش به جلو بود..که فرمونو با د
 توي جی  پالتوش کرد و 

 شناسنامه رو از توش در اورد و به سمتم گرفت و گفت : 
 گیرش تا یادم نرفته .... ب-    

  
چه خوب که یادش بود ...حداقلش این بود که به رنگي شتتدن ستترتا پام مي     

 ارزید ...دست بلند کردم 
 و حین گرفتن شناسنامه گفتم : 

 ممنون ...باعک زحمتونم شدم -    
  

انتدارم براي خواهش مي کنم و یه چیزي مثل این ... به نتیجه اي نرستتید و     
  اون دستشو برد پایین و

 دنده رو عوض کرد و چیزي نگفت ... 
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بارون شروب به باریدن کرده بود و مسیر زیادي طوالني شده بود...که بالخره     
 حوصله خودشم سر 

رفت و دستتتگاه پخش رو روشتتن کرد ..اهنگ مالیمي در حال پخش شتتدن 
 بود... 

  
م دشتتکه یه دفعه حرکت ماشتتین تغییر کرد نگاهي به موحد انداختم که خو    

 تعج  کرده بود...شدت 
شید و متوقفش کرد...و زیر ل   شین رو به کناري ک شده بود که ما بارون زیاد 

 گفت : 
 لعنتي.. همینو کم داشتیم -    
و از ماشتتین پیاده شتتد..کمي توجام ...جا به جا شتتدم ..و به کار و کردارش     

 دقت کردم ...با بررسي 
.یکي از الستتیکا پنچر شتده ...فقط دعا هایي که بیرون مي کرد متوجه شتدم .

 مي کردم که زاپاس 
 داشته باشه ...که خوشبختانه هم داشت که زود دست به کار شده بود .. 

  
شده بود ...به      سرتا پاي موحد خیس اب  شد... صال کم نمي  شدت بارون ا

 خاطر من به چه روزي که 
 نیفتاده بود... 
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داخل ماشتتین انداختم ..کیف و چتري روي توي جام چرخیدم و نگاهي به     
 صندلي عق  بود ... 

  
حس انستتان دوستتتانم در کستتري از ثانیه ...به شتتدت گل کرد ...در برابر     

 زحمت رسوندنم ..یه چتر باال 
ستترش نگه داشتتتن ...چیز خاصتتي نبود ...و تعبیر بدي هم نمي شتتد که ازش 

 کرد... 
  
  
  

شتم     شدم و چتر رو بردا شدم  خم  شین پیاده  ...و در حال باز کردنش از ما
 ...الستیب جلو پنچر شده 

شده بودن ......و در تالش  سیاه و قرمز  ستاش  سرش رفتم ..د بود بود..باالي 
 بود هر چه زودتر کارو تموم 

 کنه که با دیدنم گفت : 
 بارون شدیده ...همون تو مي نشستي -    

  
 دم و کمي خم شدم ....و گفتم : چترو کامل باالي سرش قرار دا    
 بهتون گفتم که با آژانس مي رم ...شما هم به زحمت افتادید -    

  



wWw.Roman4u.iR  286 

 

پاچه هاي شتتلوارش حستتابي خیس شتتده بود ن ...چترو بیشتتتر پایین اوردم     
 ...و به نیم رخش خیره 

 شدم ...که بدون اینکه انتدار داشته باشم ازم پرسید: 
 زخمات چطوره ؟ -    

  
نگاهي بهش انداختم و وقتي دیدم مشغول کارشه و بهم نگاه نمي کنه ..خیره     

 به الستیب اروم 
 گفتم : 

 ممنون ... بهترن -    
  

دوباره بینمون ستتکوت شتتد فقط در این بین بعضتتي از ماشتتین هایي که از     
 کنارمون مي گذشتن 

یه ن یش ترمز هم گاهي بوقي برامون مي زدن و رد مي شتتتدن ...اما هیچ کس 
 براي پرسیدن اینکه کمب 
 مي خواید یا نه ... نزد... 

  
بالخره کارش تموم شتتد و من فهمیدم ...دکتر اخموي بخش ..انقدر هام که     

 پشت سرش مي 
گفتند..فیس و افاده اي هم نیستتت که به خاطر کالس کاریش دستتت به این 

 کارها نزنه ... 
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تمال شتتروب به پاک کردن دستتتاش کرد من وقتي وستتایلو جمع کرد و با دستت    

 دقیقا مقابلش چتر به 
 دست ایستاده بودم ... 

شو تا      ش صداي پخ شکي از کنارمون در حالي که  شین مدل باالي م که ما
 فلب زیاده کرده بود رد شد 

...همزمان شیشه اشو داد پایین و پسر ب*ه*ل دست راننده که چهره شیطوني 
 ر داشت با دیدن ما دو نف

 صداشو انداخت توي گلوش و گفت : 
  
  

آخ که چه صتتحنه تکان دهنده اي...تیکه تیکه شتتدم از این عشتتم ...بابا -    
 دمتون جیزززززززززززز...چه زن 

 فداکاري ...؟؟؟؟ 
  

تا خر خره زهرماري داده      از چرت پرتایي که مي گفتن مي شتتتد فهمید که 
 بودن باال...شایدم ..قرصي 

 زده بودن که متوجه حرفاشون نبودن ...چیزي 
مشتي قدرشو بدون ..به این میگن ..زن ..طال...اخ که دلم ریش شد..واي -    

 خداااااا جوووونم ...منم زن 
 مي خوام 
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شم دوخته بودم ...آخه این چه      شین چ شماي خندون ...به ما باناباوري و چ

 اراجیفي بود که مي 
مون پستتر ستترشتتو از توي شتتیشتته بیرون اورد و  گفت ... که با کمي فاصتتله از

 دستاشو از هم باز کرد و با 
 اخرین توانش فریاد زد: 

  
 الهي بترکید که انقدر باحالید... المصبا... -    

  
جمله اخر پستتره ... اوج خنده ام بود...آخه میمیرد این قستتمت اخرو نمي     

 گفت ...حاال مگه مي 
 اه کنم ... تونستم برگردم و به موحد نگ

چند بار ستتعي کردم با قورت دادن اب دهنم خنده امو یه جوري قورت بدم     
 ..اما دست خودم نبود..کال 

همیشتته تو اینجور موارد من مشتتکل داشتتتم ..وقتي همه عصتتباني بودن ..و یا 
 اینکه همه ساکت و 

 ناراحت ...بي جهت خنده ام مي گرفت ... 
شدت به جز مواردي که واقعا خو     صباني بودم یا ناراحت ..اما االن به  دمم ع

 نیاز به خنده داشتم 
 یوسف هم با این ُبعد از شخصیتم مشکل داشت ...     
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اخه کجاي من و موحد بهم مي خورد ؟ ...فکرشتتم واقعا مستتخره بود..من     

 بشم زن موحد!!!!..اون 
که یکیم محکم  کل بخش چي مي گفتن ...؟؟؟هیچي..جز این قت  مي و

 کوبیدن تو فرق سرم به خاطر 
 انتخابم ..دیگه باهامم حرف نمي زدن 

 آوار فروزش همسر امیر حسین موحد...!!!اوه خداي من !!!     
  
  

اصتتال مگه اخالقامون بهم مي خورد.؟..فکر نمي کردم بشتته یب ستتاعتم     
 باهاش زیر یب سقف دوم 

 باید بر مي گشتم . طرفش .. اورد..اما حاال هیچ کدوم از اینا مهم نبود .. 
شدم ...باز      شون بود خیره  ستاش که پارچه بین سرمو اروم برگردوندم و به د

 داشت خنده به سراغم 
 مي اومد..که با خودم گفتم : 

خله اون که زن داره چرا براي خودت آسمون و ریسمون مي بافي که با تشر -    
 گفت : 

نگه داشتتتي ...و زحمت ستتر ریز شتتدن  تو که چتر کال باالي ستتر خودت-    
 بارونو روي پالتو و هیکلم به 

 خودت دادي 
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شدم و خنده به کل از یادم      شده اش خیره  ضعیت خیس  با تعج  بهش و و
 رفت . تندي چترو به 

 سمتش گرفتم و گفتم : 
 ببخشید متوجه نشدم -    
بودم و توهم زده نمي دونم چشتتماي اونم مي خندید یا من زیادي تو فضتتا     

 بودم ... که سري تکون 
 داد و گفت : 

لطفا زودتر سوار شو...تا یکي دیگه نیومده و سخنان گوهر بار...تحویلمون -    
 نداده 

دوباره با این حرفش ... اون دوتا خل الکي خوش به یادم اومدن و صورتم از     
 شدت خنده گر گرفت ... 

 ینمو گاز گرفتم سرمو پایین انداختم و ل  پا    
  

حاال موحد کامال زیرچتر بود و بارون داشتتت منو خیس مي کرد که واقعا به     
 خنده افتاد و گفت : 

 تو االن احساس نمي کني که داري خیس میشي فروزش ؟ -    
ستترمو باال گرفتم که با دیدن چهره خندونش بي اراده به خنده افتادم که اونم     

 :  به خنده افتاد و گفت
 نمي دونم چرا امروز اینطوري میشه -    
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 در حالي که به زور خنده امو نگه داشته بودم گفتم :     
 ببخشید دست خودم نیست ..ولي واقعا خنده ام گرفته -    
ستتعي کردم با گذاشتتتن دستتتم روي دهنم کمي خودمو کنترل کنم اما نمي     

 شد..حتي با یادآوري 
 ده ام هم بیشتر مي شد تمام اتفاقات اخیر خن

     . 
  
  
  

یا خورده زمین ..یا -     توي یه ماه گذشتتته هر چي که فکر مي کنم مي بینم 
 کوبیدن تو سرم ..یا یه 

 چیزي رو سرم آوار شده 
  

 از خنده زیاد دستمو باالتر بردم و روي چشمام گذاشتم و گفتم :     
صد نکرد-     شکر که این دوتا دیوونه ق صل کتکمونخدارو  ن بیان پایین و یه ف

 بزنن 
  

 دیوونه شده بودم ..داشتم راحت و خوش جلوي موحد مي خندیدم     
 من واقعا به خاطر اراجیف اون دوتا دیوونه از شما معذرت مي خوام -    
شوندم ...دیگه خونه      صورتمو پو ستم کل  شد و با د شدت خنده ام دو برابر 

 اخرش بیرون انداختنم از 
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 بیمارستان بود دیگه ..پس چه اشکالي داشت از ته دل مي خندیدم 
  

 دستشو با لبخند بلند کرد و دسته چتر و گرفت و گفت :     
لطفا بقیه خنده اتو توي ماشتتین ادامه بده ...چون همین طور که ادامه بدي -    

 ..تضمیني نمي دم که 
 فردا دوتامون سرما نخوریم 

کشیده شده بودیم ...خنده امو سریع جمع کردم و دستي دو تامون موش اب     
 به لبه شال چسبیده 

شتتده به پیشتتونیم کشتتیدم و با خنده بهش نگاهي انداختم که دیدم داره خیره 
 نگاهم مي کنه 

 نگاهي که توش نه لبخند بود نه خنده ..یه جور خاصي بود ...     
 ماش خیره شدم دستم همونطور لبه شال بي حرکت موند و توي چش    
ستم      شتیم و بارون بي رحمانه مي بارید...نمي دون هردومون زیر چتر قرار دا

 چه تعبیري براي این 
نگاهش باید مي داشتتتم ...اما هر چي که بود اون زودتر از من به خودش اومد 

 و و گفت : 
 بریم -    

  
سمتم گرفت با خجالت و حالي عجی  چترو از     م و ش گرفتچترو دوباره به 

 اون به سمت ماشین 
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 رفت و قبل از سوار شدن سریع پالتوشو در اورد و سوار شد ... 
سته بود ..دیگه حتي یه رره      ش سر جاش ن صاف  شتم و نگاهش کردم ... برگ

 هم خنده ام نمي اومد 
 که به راه افتادم و منم سوار شدم 

  
  
  

بود ...اما تو همین مستافت خوشتبختانه مستافت زیادي هم تا خونه نمونده     
 کم جو سنگیني بینمون 

 حاکم شده بود که منو به شدت آزار مي داد 
وقتي که رسیدیم از شدت بارون خیلي کاسته شده بود ..یه چیزي مثل نم نم     

 که اونم داشت تموم 
 میشد 

  
 هنوز تمام هیکلش خیس بود که گفتم :     
 ن تو دردسر افتادید ممنون ..امش  واقعا به خاطر م-    
 حوصله ام رو نداشت ..اینو از دم و بازدم بي حوصله اش فهمیدم ..     

  
در و زود باز کردم و پیاده شدم و براي اینکه کمي خودم را آرومتر کرده باشم     

 گفتم : 
 بي ادبي منو ببخشید..نباید اونطور مي خندیدم ...ازتون معذرت مي خوام -    
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حده اي نیم رخش رو به طرفم چرخوند و با اون حالت همیشتتگي بعد از ل    
 چهره اش گفت : 

 برو تو سرما مي خوري -    
 متوجه شدم که دوست نداره زیاد حرف بزنم     

  
باره ازش خداحافدي      براي همین ستتري براش تکون دادم و با تشتتکري دو

 کردم 
 شت و رفت ...و اونم تنها با تکون سري پاشو روي گاز گذا   

  
    *** 
  

وارد بخش که شتتتدم با اتفاقات دیروز و دیدن خانواده موحد ....حستتم یه     
 جورایي عوض شده 

بود...حسي که بهم مي گفت ..موحد اونقدرام بد نیست ...میشه بعضي وقتام 
 بهش امیدوار بود 

 ...البته اگه از قستتمت پایاني دیشتتت  فاکتور مي گرفتم ...کال ماجراي بدي
 نبود... اشنایي با خانواده اش 

 و پذیرایي جالبشون ...با رنگ !! 
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امروز از اون روزایي بود که اتاق عملم داشتم ...عملي که توسط یوسف قرار     
 بود انجام بشه 

  
  
  

تازه صتتبح یادم افتاد که بهش گفته بودم باهاش تماس مي گیرم ...دیشتت      
 انقدر خسته بودم که تا 

 خونه ...به خواب رفته بودم و بي خیالش شده بودم . رسیدم 
  

وقتي براي شستن دستام رفتم ..یوسف رو دیدم که در حال شستن دستاشه     
 ...خنده به لبهام اومد 

 و با خوشي به سمتش رفتم و حین شستن دستام گفتم : 
 سالم -    
 نگاهم نکرد ...و نفسش را داد بیرون و اروم گفت :     
 سالم -    
 به خیال اینکه ناراحت زنگ نزدن دیشبمه گفتم :     
 قهري؟ -    
شد و چیزي نگفت ..بعد از چند ثانیه اي بهش      شتر  شونیش بی اخم روي پی

 خیره شدم و گفتم : 
 هي ..صدامو داري یوسف ؟ -    
 عصبي سرشو باال اورد و با صداي عصبي و نسبتا بلند گفت :     
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 ونید که فامیلیم سلحشوره خانوم دکتر ؟ شما نمي د-    
شدم که کارش      شیدم و بهش خیره  ستن ک ش ست از  شد و د شمام چهارتا  چ

 تموم شد و گفت : 
قبل از من باید توي اتاق عمل باشتتید ...براي چي اینجا وایستتتادید و براي -    

 خودتون خوش مي 
 گذرونید ؟ 

 ه گفتم : خداروشکر کسي از بچه ها اطراف نبود ک    
 باور کن دیش  انقدر خسته بودم که اصال -    
 صداشو برد باال :     
 به من چه خانوم ..اینا رو براي چي به من مي گید؟ -    
شدم ..که بي توجه بهم از      شدم و بهش خیره  ساکت  سابي جا خوردم و  ح

 کنارم رد شد و به 
 سمت اتاق عمل رفت 

 ي بهش انداختم و اروم گفتم : برگشتم و از پشت سر نگاه    
 اینو چرا برق گرفته بود؟دیوونه ...این که اینطوري نبود ؟ -    
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وارد اتاق عمل که شدم هنوز نیومده بود ....بچه ها در حال حرف زدن با هم     
 بودن که بالخره اومد 

ردم که نگاهش نمي کالبته نه به عصبانیت چند دقیقه قبل ..ناراحت از رفتارش 
 به سمت دستیار اتاق 

 عمل رفت تا دستکشا رو دستش کنه ... 
شو توي هم قالب کرد و وقتي که از      ستکش ..پنجه ها ست کردن د بعد از د

 راحت بودن حرکت 
انگشتتتاش اطمینان حاصتتل کرد به ستتمت تخت بیمار و ما اومد و با لحن 

 شوخي رو به بچه ها گفت : 
 رین عمل زندگیتونو مي بینید...چیزي که کمتر پیش میاد امروز بهت-    

  
ناراحت کمي سرمو باال بردم و از گوشه چشم نگاهي بهش انداختم ..اصال     

 نگاهم نمي کرد 
 ...پسره دیوونه ... منو باش که براي امروز مي خواستم ازش کمب بگیرم 

 مي دونید چرا ؟ -    
 .چشماش خندون بودن : همه هاج و واج نگاهش کردیم .    
ید زیر -     یاتم ارزنده امو را براي استتتات یاد من تجرب که کمتر پیش م براي این

 دستي چون شماها به 
 نمایش بذارم ..چیزي که کمتر شاهدشید 
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به حرفاش گوش مي کردن و خنده رو      با روق  باره نگاهش کردم بقیه که  دو
 لباشون بود ..اما من مي 

 نش نباشه خواستم سر به ت
ست ..از روي من بیزاره ..یا این -     صله نداره ...به اجبار اینجا سي حو اگه ک

 که کار مهمتري داره ..لطفا 
 بره بیرون ... 

رو دربایستي هم نداشته باشه ...من به هر نوب از تصمیمتون احترام مي رارم     
 ... 
 اشه ... کسي که اینجاست باید و حتما با تمام وجودش اینجا ب    

  
سالخ خونه      ساس مي کرد به  نگاهي به بیمار انداختم ...بیمار بیچاره که اح

 اومده با وحشتي که 
شت  شو با انگ سک سف ما شده بود که یو سف خیره  شماش بود به یو توي چ

 اشاره و شست پایین اورد 
 و با خنده گفت : 

ن اجنبیا نمي نگران نباش مرد...قول شتترف که به دستتت هیچ کدوم از ای-    
 سپارمت ... 

  
 صداي خنده بچه ها بلند شد     
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شه ...به من  -     تا اخر خودم عملت مي کنم ...حالتم از روز اول بهتر بهتر می
 اطمینان داشته باش 

  
با شتتروب عمل دیگه ستتعي نکردم به این فکر کنم که چرا باهام اونطوري     

 دستم  برخورد کرده و چرا از
 ناراحته 

  
..عمل ستتنگیني بود ...اما با فضتتاي شتتوخي که یوستتف ایجاد کرده بود     

 ..دوست داشتني شده بود... 
شوخي هایم بود ...نکات مهمي که از قلم نمي      شون  حرفهایي جدي که بین

 نداخت ...یوسف واقعا 
ش ید از دلدوست داشتني بود ...و نمي شد که ازش دلگیر بود ..بعد از عمل با

 در مي اوردم ...طاقت 
 بي توجهیاشو نداشتم 

  
عمل که تموم شتتد با بچه ها از اتاق خارج شتتدیم که الهه با هیجان شتتروب     

 کرد و گفت : 
اي کاش تمام عمال با دکتر ستتلحشتتور بود ..ادم کیف مي کنه ...اصتتالنم -    

 خسته نمیشه ...اخه این 
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توني نفس بکشي..نه راحت وایستي..همش  موحد چیه ؟...نه تو اتاق عمل مي
 باید سیخ وایستي 

 که اقا بهت گیر نده ...من که اصال ازش خوشم نمیاد ...ندر تو چیه آوا؟ 
  

 حرکتي به گردن و مهره هاي کمرم دادم و گفتم :     
  

انقدر نامرد نباش ...اونم که همه چي رو میگه ...نکته به نکته ..حاال بین -    
 ز شوخي استفاده حرفاش ا

 نمي کنه که نمیشه بد...من که ازش بدم نمیاد 
 با ناراحتي حرکتي به گردنش داد و گفت :     
 نه توروخدا خوشتم بیاد ... -    
شت      شوریم و اون با توجه به دیدي که به موحد دا ستمونو ب هر دو رفتیم که د

 گفت : 
 بیچاره زنش ... -    

  
 و به ظاهر خودمو زدم به بي خیالي گوشامو تیز کردم     
من که میگم ...اون زني که باهاش داره زندگي مي کنه ...یا عقل نداره ...یا -    

 از این دیوونه تره ... 
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نگاهي به نیمرخ الهه انداختم ...حین شتتستتتن دستتتاش ... توي اینه رو به     

 رویش ..به ل  و لوچه اش 
 شمایلي مي داد و مي گفت : 

شوهر گیرم نیاد ..به همچین ادمایي بله نمي دم ..حاال مي -     من اگه بمیرم و 
 خواد کار درست باشه 

 یا پولدار..راستي شنیدي آوا؟ 
 چي رو؟ -    
ضا مي گیره که -     شنیدم انقدر زیر میزي از مری اینکه چقدر پولداره !!!؟؟؟...

 حد نداره ...
 فتم : کالفه نفسم رو بیرون دادم و گ    
 اخه چرا چیزي که نمي دوني درسته یا غلط به زبون میاري ؟ -    

  
 به سمتم برگشت و گفت :     
همه میگن من که نمیگم .اصتتال ..تو چرا امروز طرفدار اون دیوو دو ستتر -    

 شدي ؟هان ؟ 
 اي بابا چه طرفداري......حاال چون همه مي گن که نباید فکر کني درسته -    

  
یني روي بینیش انداخت و تا اومد جوابمو بده یوستتف به ستتمتمون امد تا چ    

 دستاشو بشروب که با 
 دیدنمون رو به الهه گفت : 
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 بحک شیرینتون درباره عمل امروزه ؟ -    
 الهه که به دنبال هم صحبتي با یوسف بود گفت :     
 .. لذت بردم .واي دکتر عالي بود...خیلي کارتون درسته ..من که به شدت -    

  
شت و مدام      سف بر نمي دا شم از یو با پوزخند به الهه نگاهي انداختم که چ

 ازش تعریف مي کرد که 
 یوسف گفت : 

خوب اگه انقدر لذت بردید..مي تونید براي عمل بعدي که یه ساعت دیگه -    
 است ...تشریف بیارید و 

 یه بار دیگه از هنر پنجه هام م*س*تفیي بشید 
  

 با خنده به الهه نگاه کردم حسابي از گفته یوسف شل شده بود که گفت :     
  
  

نه دکتر با اینکه خیلي دوستتت دارم ..ولي باید به مریضتتا یه ستتري بزنم -    
 ...چشم به راهن 

 یوسف نگاهي به چشماي خندونم انداخت و رو به الهه گفت :     
 ونم میکشن خانوم دکتر اخي..طفلکیا..مطم نم از صبح انتدارت-    

  
 الهه خنده اشو قورت داد و گفت :     
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 مریضن و یه دکتر دیگه ... -    
ضا از دوریتون رو به قبله -     ست ..پس بفرمایید برید...تا مری شما بله حم با

 نشدن 
الهه دیگه نتونست خنده اشو کنترل کنه و با ببخشیدي به سمت در رفت که     

  من به جاش به خنده
 افتادم و یوسف گفت : 

 هه هه ...زهرمار..رو اب بخندي -    
 با خنده به سمتش برگشتم و گفتم :     
خوب بنال چه مرگته .... که بدونم گ*ن*ا*هم چیه که مي خواي ستتر به -    

 تنم نباشه 
  

 روشو ازم گرفت و در حال شستن دستاش گفت :     
 من با تو حرفي ندارم -    
اه ج-      دي ؟...چه بد ...حاال توروخدا یه نگام بکن ِِ
 خنده اش گرفته بود که گفتم :     
 خوب چیکار کنم که از دل اقا در بیارم گ*ن*ا*ه نکرده امو .. -    

  
 دستاشو از زیر شیر اب بیرون کشید و گفت :     
 هر چي بگم گوش مي کني ؟ -    
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سر دیوونه بود ...نه به اخم و تخ     شده این پ م قبل از عملش ... نه به االن که 
 بود یه پسر       ساله 

 اره گوش مي کنم .. -    
 خوب افرین ..پس امش  بیا خونه من -    

  
  

 اخمي کردم و گفتم :     
 که چي بشه ؟ -    
 که برام شام بپزي -    

  
 با پوزخند ابرهامو باال انداختم و گفتم :     
 ..؟  که بعدش چي بشه-    
 که باهام شام بخوري -    

  
 اونوقت بعد بعدش چي میشه ؟ -    
 به چشماي خندون و شیطونش خیره شدم که با پروویي گفت :     
 بعد بعدشم معلومه دیگه ..به اتاق خواب ختم میشه -    
 خنده از لبام رفت و با عصبانیت گفت :     
 یوسف ..خیلي -    
 جدي شد و گفت :     
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 زهرمار..چرا هوا ورت داشته .. کي گفت تخت خواب ..گفتم اتاق خواب -    
 به خنده افتادم و گفتم :     
 چه فرقي مي کنه دیوونه ؟ -    
 فرقش اینه که افکارت منحرفه -    

  
 خوب من منحرف ..اخه اتاق خواب چه غلطي کنیم ...؟ -    
 نگاهي انداخت و گفت : در حالي که خنده اش گرفته بود ..به اطراف     
 هیچ غلطي بخدا... -    
 یوسف -    
 اي بابا ...گفتم بیاي و ندرتو درباره کاغذ دیواري جدید اتاق خوابم بدي -    
 جا قحط بود که اتاق خواب ندر بدم ؟ -    

  
  

 با خنده گفت :     
 منو باش ادم حسابت کردم -    

  
اطراف انداخت نزدیکم شد و یه مشت ابو پاشید و یه دفع با نگاه تندي که به     

 روي صورتم و موقع در 
 رفتن گفت : 

 تالفي دیش  که عالف کردي -    
 با خنده دستي به صورت پر از ابم کشیدم و به سمتش برگشتم و گفتم :     



wWw.Roman4u.iR  306 

 

 دیوونه اي بخدا -    
 هنوز به در نزدیب نشده بود که برگشت و گفت :     
 ونه من به صرف غذاي چیني ..با کلي مخلفات حال بهم زن جدي شام خ-    
 اگه نیام ؟ -    
 اون وقت ببین چیکارت مي کنم زغنبوت -    

  
با در اوردن دستتتکشتتهام از داخل کیف از اتاق خارج شتتدم و به ستتمت     

 آسانسور راه افتادم که 
ستادم  سور ای سان سال پیچید..مقابل ا شیم توي  صداي زنگ گو اد و بهمزمان 

 دیدن اسم یوسف سریع 
 جواب دادم 

 مي توني سریعتر بیاي پارکینگ ؟ -    
 مکثي کردم و گفتم :     
 قرارمون سر خیابون بود که -    
زود بیا پارکینگ و چیزي نگو..هر کاریم که کردم ..هیچ کاري نکن ..فقط -    

 زود بیا...سعي کن در  
 دقیقه آینده این پایین باشي 

 شده ...؟  چي-    
 تو بیا مي فهمي -    
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تماس که قطع شد...دستکشهاي چرمم رو به دست کردم و دکمه آسانسورو     
 زدم و سرم رو پایین 

نگه داشتتتم ..در که باز شتتد ... ستترم رو بلند کردم ..اما با دیدن هومن ..لحده 
 اي ایستادم و هیچ حرکتي 

 نکردم که با دیدن تعللم گفت : 
  
  

 نمیاي تو؟  چرا-    
نگاهي به ستترتاپاش کردم و اخمي چهره امو پوشتتوند و بي توجه بهش وارد     

 شدم و در بیشترین 
 فاصله ازش قرار گرفتم 

با بسته شدن در... نفسش رو با صدا بیرون داد و دست راستشو توي جی      
 شلوارش فرو برد و 

 خیره به شماره هاي باالي در اسانسور گفت : 
 ي ازم بیزاري نه ؟ خیل-    

  
نه نگاهش کردم و نه جوابش رو که ستترش رو به ستتمتم چرخوند و خیره به     

 تیپم گفت : 
 دستکشاي قشنگین -    
 صداش داشت مي رفت رو اعصابم     
 آخر هفته که یادت نرفته ؟ -    
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 عصبي سرمو باال اوردم و گفتم :     
حرف بزنم ..چرا انقدر اصرار داري  وقتي مي بیني که دوست ندارم باهات-    

 که حرف بزني ؟ 
خیره تو چشتتمام کامل به ستتمتم چرخید و قدمي به ستتمتم برداشتتت و با     

 افسوس گفت : 
 خیلي عوض شدي آوا -    
 پوزخندي بهش زدم و گفتم :     
نکنه انتدار داري با هنرنمایایي که تا حاال کردي هنوزم دوست داشته باشم -    

 بون صدقه اتم و قر
 برم ؟اصال انتدار چي رو ازم داري که مي گي عوض شدم ؟ 

  
شد...هر دو      ست چیزي بگه که در باز  شد و خوا سابي غمگین  نگاهش ح

 خیره بهم سرجامون 
سوزي  شناختم ...اما دیگه براي دل شو خوب مي  ستاده بودیم ..این نگاهها ای

 خیلي دیر شده بود..براي 
 حرف دیگه هم خیلي خیلي دیر شده بود دلتنگي و هزارتا 

  
نگاه ازش گرفتم و از اسانسور خارج شدم ....با دیدن صنم که مقابل یوسف     

 ایستاده بود..لحده اي 
 تعج  کردم وبه سمتشون رفتم 
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 هومن هم یب قدم عق  تر از من داشت به همون سمت مي اومد..     
 که نقش هایي داره ...  لبخند معنا دار یوسف حاکي از این بود    

  
  

 با قرار گرفتن کنارشون یوسف بازي کردن نقششو شروب کرد:     
 سالم خانوم دکتر ..احوال شما -    
سالم اروم      صنم با اخم فقط یه  سالمش رو دادم ..اما  لبخندي زدم و جواب 

 بهم داد و با دیدن هومن 
 کمي از ما فاصله گرفت و به سمتش رفت و گفت : 

 چرا انقدر دیر کردي ؟خسته شدم -    
  

 یوسف که تنها من پوزخندشو مي دیدم با صداي ارومي گفت :     
نامرد انگار نه انگار که تا حاال داشته از هم صحبتي با من کیف و حال مي -    

 کرده 
  

 عصبي صدامو خیلي پایین اوردم و گفتم :     
 سوار ماشینت شم ؟ االن که انتدار نداري جلوي اینا -    

  
 لبخندي با نمکي صورتشو پوشند و گفت :     
که -     حال این عوضتتي رو بگیرم ...از روزي  ید  با ما من  تو رو نمي دونم ا

 دیدمش یب لحده هم آروم و 
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 قرار ندارم 
  

سخت در حال حرف زدن      شمي نگاهي به هومن و زنش انداختم که  زیر چ
 بودن ... البته در فاصله 

 دور تر از ما تا صداشون واضح شنیده نشه 
اینطوري که بدترش مي کني ..من سوار شم ...همین زنش فردا کل بخشو -    

 پر مي کنه که من با تو 
 بودم 

  
 چشمکي زد و گفت :    

  
 نگران اون نباش ..قبال پختمش -    
 البد اونم تو زود پز که خوب جا بیفته ؟ -    
 انداخت و خیره تو چشماي نگرانم گفت : نگاهي به هومن     

  
  

صبي که داره با زنش -     االن داره کلي حرص مي خوره ...تورخدا اون لحن ع
 حرف مي زنه رو ببین ..من 

 که دارم حال مي کنم 
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 با عصبانیت دستي به صورتم کشیدم و گفتم :     
 من مي رم ..حوصله این بازیا رو ندارم -    
دیگه احمم جان ..بازي تازه مي خواد شتتروب شتته ...تمام زحمتاي د نروه -    

 منو خراب نکن 
 با حرص از بین دندوناي کلیب شدم بهش غریدم و گفتم :     
یوستتف من نه اینجا ماشتتین دارم نه به ظاهر با تو صتتنمي ..پس دارم اینجا -    

 چه غلطي مي کنم ؟ 
  

...تو هم پاییني تا مدارکي که مي  منم صتتنم ندارم ...هومنه که صتتنم داره-    
 خواستي رو من لطف کنم 

 و از داشبورد ماشینم بهت بدم 
شینم      سوار ما صد  سیدن به مق ساده ام راحت براي ر شم با دو تعارف  بعد

 میشي...حرف زیادیم 
 نمي زني تا من اون کاري که دلم مي خوادو بکنم 

  
مدارکو برام بیاره ...اما دیدم با حرص کمي عق  ایستتتادم که مثال یوستتف     

 داره حسابي لفتش مي 
ده ..هومنم بد وایستتتاده بود و به بهانه حرف زدن با زنش از جاش جم هم نمي 

 خورد که با حرص و به 
 ظاهر با ارامش گفتم : 

 دکتر اگه پیداش نمي کنید بعدا ازتون مي گیرم ..من دیرم شده باید برم -    
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صدا     شنیدن  سف گرفتم و به اما با صنم نگاهمو کالفه از یو شي  ي زنگ گو

 هومن خیره شدم که صنم 
 بهش گفت : 

 باال کاري پیش اومده باید زودتر برم باال..من االن برمي گردم -    
  

همین چند جمله ...انگار خواستتته دل هومنم بود که بدون ناراحت شتتدن     
 گفت : 

 باشه ..برو انجام بده و بیا -    
شده      سه خون  شماش کا صنم هم نکرد...چ حتي تاکیدي به زودتر اومدن 

 بودن ..با بسته شدن در 
 اسانسور ..یوسف سرش رو از توي داشبوردش بلند کرد و گفت : 

 بهش گفته بودم زودتر زنگ بزنه ..نمي دونم چرا انقدر لفتش داد -    
  
  
  

 با تعج  به سمتش چرخیدم و پرسیدم :     
 فن کار تو بود؟ تل-    
 با انگشت اشاره گونه اشو خاروند و گفت :     
 باید اون سر خرو یه جوري ردش مي کردم یا نه ؟ -    
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با نگراني به یوسف خیره شدم که با لبخند نگاهم مي کرد نمي دونستم چي     

 تو فکرشه ... اما با 
 شنیدن صداي هومن فهمیدم که بدجور زده تو خال : 

  
 مي بینم که حسابي داره بهتون خوش مي گذره -    
 یوسف در ماشینو کامل باز کرد و پیاده شد و گفت :     
 چشم حسودا کور بشه ..بله ...خیلي خیلیم داره خوش مي گذره -    
ماي قرمزش نشتتون از      فب منقبي شتتتده و چشتت به هومن بود.. گاهم  ن

 عصبانیتي بود که لحده اي 
 رهاش نمي کرد 

  
همون چند سال پیش هم خوب تشخیص داده بودم ..تو یه ک*ث*ا*ف*ت -    

 اشغالي که فقط به دنبال 
 خوشگذرونشه 

 با ترس به یوسف نگاه کردم     
 یوسف به ندرم حرص مي خورد اما در ظاهر لبخند مي زد:     

  
شغالم که مخ دخترا رو مي -     شخیص دادي دکتر جان ...من همون ا خوب ت

 د هم االنم مي زد و شای
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زنه ..اما همین به ظاهر اشغال شرف داره به امثال توهایي که هیچي از انسانیت 
 حالیشون نیست و 

 مثل حیون رفتار مي کنن 
  

ستن      شون دید ...هر دو مي خوا شماي هر دو شد توي چ شمو حاال مي  خ
 حال همو بگیرن 

بخند حرص دراري به یوستتف در حالي که در رو کامل برام باز مي کرد...ل    
 هومن زد و گفت : 

به زن و -     حاال حرص نخور ...من و آوا مي ریم خوشتتگذروني تو هم برو 
 زندگیت برس 

  
                  

  
  

اخالق هومنو خوب مي شناختم ...امش  تا صبح باید از سردرد بي خوابي     
 مي کشید 

 آوا هیچ جا با تو نمي یاد -    
 گهان خنده بلندي سر داد و گفت : یوسف نا    
نه بابا... اینو تو گفتي .؟..اصال تو چیکارشي؟هوم ؟اهان ..شما..همون به -    

 حساب همسر عقدي 
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 سابقشي دیگه ...اوه اوه ...ترسیدم 
 هومن ساکت شد و یوسف با جدیت بهم گفت :     
 سوار شو بریم -    
فتم که سوار شم که هومن سرم داد زد هومن بهم خیره شد..اهمیتي ندادم و ر    

 و گفت : 
  

 تو با این هیچ جا نمي ري -    
 ایستادم و چرخیدم و به هومن خیره شدم     
 این عوضي ادم نیست ..بفهم ... -    
هیچ تمایلي بهش نداشتتتم ...حرفهاشتتم نمي فهمیدم ...این همه جلیز و     

 ویلیزش برام بي معني بود 
 دمي؟ البد تو ا-    
 خیره نگاهم کرد و یوسف با پوزخندي گفت :     
 ما که رفتیم ادم جان ...تو هم همین جا بمون و خوش بگذرون -    
سر بهش نزدیب      شت  شین که هومن از پ سف پا گرد کرد که بره طرف ما یو

 شد و در حالي که قصد 
 زدنشو داشت بلند گفت : 

 من مي کني تو اینکارارو براي در اوردن حرص -    
ضربه      شده بود کرد ..دقیقا یه  سف که غافلگیر  صورت یو شت حواله  و یه م

 .... زیر چشم یوسف 
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یوسف با ناباوري دستشو از محل ضرب دیدگي برداشت و به هومن سرتا پا     
 خشم نگاهي انداخت 

 و کم نیورد و محکم تر از اون زد زیر چشمش .. 
شتو خورد هومنم که انتدار این عکس      شت به راحتي م سف ندا العملو از یو

 کمي به عق  رونده 
 شد و کیفش از دستش افتاد 

با وحشتتت نگاهي به اطراف پارکینگ انداختم و بعدم به دوتاشتتون که دیدم     
 هومن براي گالویز شدن 

 با یوسف قدم اولو برداشت .. 
  

                  
  

کسي این دوتا رو توي این وضعیت مي دید به  نگاهم به اسانسور افتاد نباید    
 سمتشون دویدم ..داد 

 زدم که از هم جدا شن ..اما هیچ کدومشون صدامو نمي شنیدن ... 
تازه انگار بعد از ستتالها به مراد دلشتتون رستتیده بودن و مي خواستتتن که هم     

 دیگرو بکشن 
باز    که  یده بود  فا ما بي  ماس کردم ...ا هومن محکم زد توي  داد زدم ... الت

 صورت یوسف ... 
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یوستتفم عصتتباني شتتتد و چنان زد و هلش داد که هومن افتاد روي زمین     
 ..خودشم افتاد روش و تا مي 

 خورد هومنو به باد کتب گرفت 
 هومن دیگه ناي تکون خوردن نداشت     
و  منباید مي راشتم کار بیخ پیدا کنه ..از پشت سر بازوي یوسف رو چسبید    

 داد زدم : 
 ولش کن ..کشتیش -    

  
اما یوستتف تازه گیرش اورده بود..یقه هومنو محکم گرفت و به واستتطه اش     

 سرشو کمي باالتر اورد و 
 مشتشو براي زدن باال اورد و گفت : 

 این براي تمام نامردیایي که در حم آوا کردي ..ک*ث*ا*ف*ت -    
  

صورتش که      شتو زد توي  سف چنان م ساس کردم هومن تموم کرد اما یو اح
 هنوز سیر موني نداشت 

 این براي تمام تهمتایي که چند سال پیش بهم زدي و هیچي بهت نگفتم -    
  

خون از گوشتتته ل  و دماه هومن بیرون زده بود ..اما به دید یوستتف نمي     
 اومدن ..رنگ پریده قدمي به 

 عق  رفتم 
 خنب بشه ...  اینم براي اینکه دل آوا-    
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مشتتت اخر و با رها کردن یقه هومن توي صتتورتش زده بود...هومن پخش     
 زمین بود و یوسف با نفرت 

 نگاهش مي کرد 
  

ساس بدي      شد...اح شو با بیحالي از هم باز کردو به من خیره  شما هومن چ
 داشتم که یوسف از 

  هومن گفت :روش بلند شد و با پشت دست خون کنار لبشو پاک کرد و به 
 دیگه دور و بر آوا نبینمت -    

  
                   

  
  

هنوز به هومن خیره بود که یوستتف با لبخند و آرامش به طرفم برگشتتتت و     
 گفت : 

 سوار شو بریم -    
 و خودش رفت که سوار بشه ...    

  
که یوستتف دو     ندم  گذرو ته هومنو از ندر  قه خوني و موهاي بهم ریخ بار ی

 پشت سر هم برام بوق زد 
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هومن نگاهشتتو ازم بر نمي داشتتت چند قدمي رو عق  عق  رفتم و توي     
 لحده اخر نگاه ازش گرفتم 

و با عجله ستتوار شتتدم ...عصتتبي و نگران خواستتتم برگردم و نگاهي به هومن 
 بندازم که به محي بستن 

 در یوسف گاز ماشینو گرفت و از پارکینگ خارج شد 
  

گران از وضتتعیت پیش اومده با فشتتاري که به دستتته کیفم وارد مي کردم به ن    
 ادمها و خیابونها خیره 

شتتده بودم ...نیم ستتاعتي مي شتتد که در ستتکوت مطلم به ستتر مي بردیم ..از 
 یوسف خوش خنده و 

 بذله گو هم خبري نبود 
الخره باضتتطرابي که نمي دونم براي چي بود تمام وجودمو فرا گرفته بود که     

 به حرف اومد: 
  

 تو روخدا نگو که براي اون عوضي نگراني ؟ -    
 نگاهمو از بیرون گرفتم و نگاهي بهش انداختم ...حسابي عصباني بود..     

  
 نباید مي زدیش -    
چشماشو با عصبانیت بست و باز کرد و خیره به جلو با صداي تقریبا بلندي     

 گفت : 
 اني شوهرت بوده ؟ چرا ؟چون یه زم-    
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 خیره نگاهش کردم ..نیم نگاهي بهم انداخت و با عصبانیت ادامه داد:     
 نکنه دلت براش سوخته ؟ -    

  
 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم :     
 تو االن عصباني هستي هرچیم که بگم بي فایده است -    

  
  

 تو رو خدا به من درس اخالق نده -    
 و به سمتش چرخوندم ..گوشه لبش کمي باد کرده بود با نگراني سرم    

  
اگه چیزیش شتتتده باشتتته چي؟اونوقت به خاطر اون دیوونه باید بیفتي تو -    

 دردسر 
 با عصبانیت دنده رو عوض کرد و گفت :     
شد..حاال هرچي که مي -     شدن دلم بود... که  صل ...خنب  سرت ..ا فداي 

 خواد بشه 
  

 ري تکون دادم و گفت : با ناراحتي س    
بخدا که دیوونه اي ...حاال کافیه زنش بیاد پایینو و شوهرشو اونطوري ببینه -    

 ...فردا همه جا رو پر 
 مي کنه که ما اون بال رو سرش اوردیم 
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 پوزخندي زد و گفت :     
دکتر کلهرت براي حفظ آبروشتتم که شتتده باشتته ..حرفي از من تو به میون -    

 ...هرچي باشه  نمي یاره
 افت داره تو بخش پر بشه که از من کتب خورده 

  
 توروخدا دست از شوخي بردار...خیلي بد زدیش -    

  
 از شنیدن حرفام حسابي کالفه شد و ماشینو کنار کشید و زد رو ترمز گفت :     

  
 اي بابا..ببین مي توني تا اخر ش  حالمو بگیري یا نه ؟ -    

  
 ... یوسف دستي به صورتش کشید و خیره به نیم رخم گفت :  ساکت شدم    
من فقط به خاطر تو و البته چند درصتتتدیم به خاطر خودم این کارو کردم -    

 ..در ثاني اون دیوونه اول 
 شروب کرد ..نه من ... 

من قصتتدم .... فقط عذاب دادنش بود..چون مي دونستتتم از اینکه پیشتتم     
 ي باشي حرص مي خوره ..م

 خواستم عذابش بدم ...خودت که دیدي...اولین مشتم اون زد نه من 
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ستترم رو بلند کردم و به صتتورتش نگاهي انداختم .گوشتته ل  باد کرده و     

 خراش افتاده کنار ابروش 
 ناراحتم کرد و گفتم : 

سم نفهمه -     ستان هیچ ک ضع بیاي بیمار سر و و  ... زنش که ميفردا با این 
 فهمه 

 شونه هاشو باال انداخت و گفت :     
به جهنم ..تازه اشتتم من فردا  تا عمل دارم ...اصتتال وقت نمي کنم توي -    

 بخش بپلکم ..اخه زنش 
کجاستتتت که بخواد بیاد و منو ببینه ..گیرم ببینه ...مي خواد چي بگه ؟..هوم 

 ؟...نگران نباش هومن جرات 
 چیزي بگه ...چون زنش دهن لم تر از این حرفاست نمي کنم به زنش 

  
دست بلند کردم و دستمالي رو از توي جعبه روي داشبوردتش بیرون کشیدم     

 و چند الش کردم و 
 اروم گوشه ابروش گذاشتم و گفتم : 

 حاال چه ورزشي کار مي کني که اون بدبخت نتونست جلوت ُجم بخوره -    
  

 فت : به خنده افتاد و گ    
 عصباني که بشم دیگه هیچي جلودارم نیست -    
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 لبخندي زدم و اون با لبخند گفت :     
 حاال دلت خنب شد یا برم یه دور دیگه بزنمش ؟ -    

  
 دستمالو از روي زخمش برداشتم و با خنده گفتم :     
ب-     جام  مه عمالتو ...توي زندان ان ید ادا با بدي  مه  دي نه ..همین طور ادا

 ...اونم براي ادم بي ارزشي 
 مثل هومن ... 

  
 دستمالو از توي دستم بیرون کشید و نگاهي به ابرو و زخمش کرد و گفت :     
 تو روخدا بین چیکار کرده ...بي انصاف ... -    

  
 با خنده گفتم :     
 نه اینکه تو اصال صورتشو صفا ندادي ؟؟ -    

  
                    

  
 با خنده دستمالو روي زخمش کشید و گفت :     
 بي خیال بابا... -    
به عق  تکیه دادم و خواستم حرفي بزنم که با شنیدن صداي زنگ گوشیش     

 سکوت کردم 
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 ...گوشي رو از روي داشبورد برداشت و با دیدن شماره اش سریع جواب داد: 
 سالم -    

     .... 
 امش  ؟ -    

     .... 
 اما آخه ... -    

  
 نگاهم بهش بود ..نگاهي بهم انداخت و با ناراحتي گفت :     
 خیل خ  ..یکي دو ساعت دیگه ... -    

     ... 
 باشه ..باشه ..کاري نداري -    

     ... 
 باشه ..خداحافظ -    

  
ناراحتي گوشتتي رو پرت کرد روي      با بي میلي و  ماستتو قطع کرد  وقتي ت

 ون اینکه نگاهم داشبورد و بد
 کنه گفت : 

آوا..اگه بگم که امشتت  کاري برام پیش اومده و نمي تونم اون غذاي حال -    
 بهم زني چیني رو به 

 خوردت بدم ... ..چي مي گي ؟ 
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 به خنده افتادم و گفتم :     
 بهتر از این نمیشه ..حس و حال مهموني رو اصال نداشتم .. -    
 پوفي کرد و گفت :     
 منم ...ولي باید یه جایي برم که دوست ندارم -    
با دیدن چهره      که  باال دادم و خواستتتم فضتتولي کنم  ج   با تع هامو  ابرو

 متفکرش سکوت اختیار کردم و 
 گفتم : 

  
                    

  
 اگه منو تا خونه برسوني ممنونت میشم ..اگرم نمي توني که خودم -    
 ت نه ..مي رسونم-    
و با گفتن همین حرف ساکت شد و ماشینو روشن کرد و به راه افتاد و تا خود     

 خونه هیچ حرف دیگه 
 اي نزد 

     *** 
وقتي یوستتف ازم خداحافدي کرد و رفت ...نگران از ستتکوت بي موقع و     

 صورت گرفته اش تصمیم 
ستم ادمي  شه ..چون مي دون سم که چ ست نگرفتم باهاش تماس بگیرم و بپر ی

 که موقع نارحتي رو 
 درو م حرفي بزنه ..شاید تلفني مي گفت که چشه 
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 با اولین بوق جواب داد:    
  

 جانم آوا؟ -    
 خوبي یوسف ؟ -    
 خوبم ..خوشم ..سرحالم ..چطور؟ -    
 نمي دونم احساس کردم گرفته اي -    
 حست یکم مزخرفه ..چون هیچ مشکلي نیست -    
 گفتم :  با لبخند-    
 مزخرف حس خودته ... -    
 نگران نباش ..چیزي نیست ..کاري نداري؟ -    

  
 سکوت کردم ..معلوم بود که نمي خواد حرفي بزنه     
 من خونه ام اگه خواستي مي توني زنگ بزني و بگي چه مرگته ... -    
 به خنده افتاد و به ظاهر براي شوخي گفت :     
 .دختره خل و چل مرگ تو روحت ..-    
 لبخندي زدم و گفتم :     
 باشه مزاحمت نمي شم ...ش  خوبي داشته باشي -    
 سکوتش طوالني شد و گفت :     
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 امیدوارم ..تو هم همینطور -    
 و تماسو قطع کرد    

  
شي رو      شده بود...نمي دونم چش بود...ناراحت گو سف عجی   ش  یو ام

 ه روي میز رها کردم و ب
 ساعت نگاهي انداختم 

شون یه دفعه فکري به      شویي داده بودم شک ساي حنانه که به خ که با دیدن لبا
 سرم زد و توي یه 

 تصمیم آني تصمیم گرفتم لباساشو همین امش  براش ببرم 
  

هرچند از تصمیمم حسابي خرسند و خوش بودم ..اما هیچ نمي دونستم که     
 تصمیمم قراره چه 

ستم  تغییراتي شاید به همین راحتیها نمي تون رو توي زندگیم بده ...تغییراتي که 
 از دستشون خالص 

 بشم 
  

هرچند از تصمیمم حسابي خرسند و خوش بودم ..اما هیچ نمي دونستم که     
 تصمیمم قراره چه 

ستم  شاید به همین راحتیها نمي تون تغییراتي رو توي زندگیم بده ...تغییراتي که 
 خالص  از دستشون

 بشم 
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     **** 
شبایي بود      با حساب کردن پول آژانس از ماشین پیاده شدم ...امش  از اون 

 که قبل از اومدن 
 حسابي به خودم رسیده بودم ... 

شون یا      شم به احتمال زیاد ...وجود خانواده پر جمعیت دکتر بود که هم علت
 دکتر بودن یا یه کاره 

لیلش رو نمي دونستم ..اما حسي بهم مي گفت درست مهم ...البته واقعا هم د
 و حسابي برو اونجا و 

 یکم به خودت برس 
  

در بزرگ خونه که حاال رنگش عوض شتتده بود کامل باز بود...با تعج  به     
 ماشین هاي پارک شده 

سمت در رفتم ..انگار  سته به  نزدیب خونه ... نگاهي انداختم و با قدمهاي آه
 خبرایي بود. 

  
ستام جا به جا کردم و با خودم فکر      سا رو توي د ستادم ... لبا مقابل در که ای

 کردم که بهتر بود قبلش 
 باهاش تماس مي گرفتم و مي گفتم که مي خوام لباساشو بیارم ... 
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االن همین طوري برم تو و بگم چي ؟....مخصتتوصتتتا که فهمیده بودم تو     

 که  مهمونیه ...اصال یادم نبود
 دیش  بهم گفته بودن که امش  اینجا مهمونیه .. 

  
لبهامو بهم فشتتردم و تصتتمیم گرفتم که برگردم ...عجله اي براي پس دادن     

 نبود ...اما با افتادن نور 
ستادم و بي حرکت  سر جام ای شمامو مي زد لحده اي  شیني که چ چراغهاي ما

 به راننده خیره شدم .. 
  

شتتدن رو داشتتت ...براي همین نورش م*س*تقیم تو ماشتتین قصتتد داخل     
 چشمام بود ...راننده قابل 

تشتتخیص نبود ..در ستتمت راننده باز شتتد و اون فرد که نمي تونستتتم خوب 
 ببینمش پیاده شدو به سمتم 

 اومد 
چند لحده بعد با دیدن موحد که متعج  نگاهم مي کرد سري تکون دادم و     

 آروم گفتم : 
 سالم -    

کت و شتتلواري خوش دوخت تنش کرده بود... مقابلم که ایستتتاد جواب     
 سالمم را داد و پرسید: 

 اینجا چیکار مي کني ؟ -    
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 حسابي به موها و صورتش رسیده بود..یه جورایي تیپش عوض شده بود     
  

 لباسارو کمي توي دستم باال اوردم و گفتم :     
 ..اما .. لباساي حنانه خانوم و اوردم -    
 چرا اینجا وایستادي؟ ..خوب مي رفتي تو -    
خیره توي صتتورتش که نگاه ازم نمي گرفت ..لباستتارو به ستتمتش گرفتم و     

 گفتم : 
 میشه زحمت لباسارو شما بکشید و به دستشون برسونید -    
 نفسش رو بیرون داد و گفت :    

  
ه که اومدي و نیومدي تو ي خونه خبر خاصتتي نیستتت ...در ضتتمن بفهم-    

 تو... شاید ناراحت 
 بشه ...بهتره خودت بهش بدي ....بیا سوار شو 

 و خودش به سمت ماشین رفت     
مردد براي رفتن و نرفتن بالخره به راه افتادم ...اول خواستتتم در جلو رو باز     

 کنم که با نزدیب شدن به 
سته بود ی ش صندلي جلو ن ستادم و در و با دیدن زني که روي  سرجام ای ه لحده 

 نگاهي به موحد 
 انداختم 
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 موحد که قبل از سوار شدن نگاهمو دیده بود مکثي کرد و پرسید:     
 چرا سوار نمي شي؟ -    
نمي دونم چرا انتدار نداشتتتم که زني رو در کنارش ببینم شتتایدم به خاطر     

 طرز تفکري بود که بچه 
 نسبت بهش داشتن هاي بخش 

  
ستنم      ش سمت در عق  رفتم و دروباز کردم و همزمان با ن چیزي نگفتم و به 

 به زني که جلو 
 نشسته بود سالم دادم 

 زن نگاهي به موحد انداخت و بالجبار خیلي خشب و سرد جوابم رو داد     
  

با بیرون داد     فت و  خت و چیزي نگ ندا گاهي بهم ا نه ن حد از توي ای ن مو
 نفسش به راه افتاد 

چهره زن رو خوب نمي تونستتتم ببینم ...زیادم نمي تونستتتم توي جام تکون     
 بخورم که موحد گفت : 

 الزم نبود براي اوردن انقدر عجله کني -    
  

به موحد و موهاي مرتبش خیره شتتدم اصتتال زن رو به من معرفي نکرده بود     
 ..خیلي دلم مي خواست 
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 چه نسبتي با موحد داره که جواب دادم : بدونم که زن 
روزا که وقت آزاد ندارم ...گفتم همین امش  بیارم ...احتمال دادم که شاید -    

 حاال حاالها وقت نکنم 
 که بیارمشون 

  
با قرار گرفتن ماشتتین جلوي پله هاي عمارت دستتتم به ستتمت دستتتگیره در     

 رفت که یه دفع زن خیره 
شهود بود گفت به پله هاي با بي  صلگي و حالتي که لجبازي کامال توش م حو

 : 
 من زیاد نمي مونم ....مي فهمي که ؟ -    

  
موحد سرش رو چرخوند و به نیم رخ زن که هیچ نگاهش نمي کرد با حرص     

 خیره شد ... که یه دفع 
سمتم تغییر داد ...خجالت اور  شو به  شم جهت دید انگار من یاد ش افتاده با

 ما مثل این بود که من بود ا
سریع پایین  سرمو  شرمنده موحد  شم که با نگاه  شید با از رفتار زن خجالت ک

 انداختم و درو باز کردم و 
 پیاده شدم 
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شو خورد و چیزي نگفت و پیاده      ضور من حرف شاید به خاطر ح موحد هم 
 شد که زن با کلي فخر و 

 د و پیاده شد.. عشوه در رو باز کر
تازه مي تونستتتم چهره اشتتو کامل ببینم ...نمي تونستتتم بگم فوق العاده بود     

 ..اما چیزیم از زیبایي کم 
نداشت ..به خصوص با اون رنگ ابي چشماش که تناس  قشنگي رو با شال 

 ابي رو سرش ایجاد کرده 
 بود 

شده بود ج     صورتش  شنگي که روي  داي از اخالق همچنین ارایش تمیز و ق
 تند و سردش مي 

 تونست خیلي خواستني ترش کنه ... 
همونطور با حفظ ظاهر ...محو تماشتتاي صتتورتش بودم که بي مالحده در     

 ماشین رو محکم بهم 
 کوبید و رو به موحد گفت : 

 نمي خواي خانومو به من معرفي کني ؟ -    
پیش قدم شدم و دستم رو به نگاه عصبي موحد به زن انقدر بد بود که خودم     

 سمتش گرفتم و 
 گفتم : 

 آوا فروزش هستم ..همکار دکتر توي بیمارستان -    
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دستتتم رو همونطور تو هوا مونده به انتدار گذاشتتت و با پوزخند صتتدا داري     

 گفت : 
اون بیمارستان دولتي و مزخرف انقدر پز دادن نداره خانوم دکتر ...از من به -    

 حت وقتتو مثل تو نصی
 بعضیا براي اینجور جاها تلف نکن ..ارزش نداره ..البته اگه چیزي حالیته 

  
به موحد نگاهي      نادیده گرفته بود  ناراحت از اینکه دستتتم رو  با تعج  و 

 انداختم که جلوتر از ما از پله 
 ها باال رفت و روي پله اخر برگشت و رو به من گفت : 

 ا مي کنم ...بیا باال االن حنانه رو صد-    
مخاط  جمله اش تنها معلوم بود که منم ..به زن هیچ اهمیتي نداد ..حتي     

 یه تعارف ساده هم 
 براي باال رفتن بهش نکرد 

زن با عصبانیت و پوزخند حرکتي به چشمها و ابروهاش داد و با نشون دادن     
 نیم بوتاي زیباش ... 

 و خیره به جلو گفت :  اولین قدم رو روي پله ها گذاشت
ادبم که تعطیله ...اسمشون دکتره ...فقط همین ...هیچي حالیشون نیست -    

 ..جماعت بي فرهنگ 
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وقتي چند پله رو باال رفت یه لحده ایستتتاد و ستترش رو به ستتمتم که بي     
 حرکت مونده بودم چرخوند 

 و ازم پرسید: 
  

                    
  

 ي بود؟ گفتي اسمت چ-    
سابي دلخور بودم ... اما به احترام      از اینکه با این لحن باهام حرف مي زد ح

 موحد و خانواده اش و 
شه با همون حال گرفته  شته با سبت نزدیکي با موحد دا شاید اینکه این خانوم ن

 گفتم : 
 فروزش ...آوا فروزش -    
به در ورودي عمارت  لحده اي چنان به قد و باالم خیره شتتد و بعد ستتریع    

 نگاهي انداخت ...... که 
لحده اي احستتاس کردم شتتاید استتمم رو بهش اشتتتباه گفته باشتتم که اونطور 

 نگاهم مي کنه 
  

متعج  و دلگیر از کار و کردار زن ..... چند لحده بعد حنانه در آستتتانه در     
 عمارت قرار گرفت و با دیدنم 

 لبخندي به لبهاش اومد 
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سالمي و حین      شد اول  پایین اومدن از پله ها در حالي که از کنار زن رد مي 
 به من و بعد به زن داد 

و به ظاهر..براي احترام مقابل زن قرار گرفت و با لحني که خیلي رستتمي بود و 
 چندان هم صمیمیتي 

 توش نبود با زن احوال پرسي کرد. 
وجه به احوال پرسي هاي اما این زن انگار با همه مشکل داشت چرا که بي ت    

 حنانه مسیرشو رو به 
 سمت باالي پله ها ادامه داد و به هر دومون هیچ اهمیتي نداد 

حنانه با رنگ و رویي پریده ستتعي کرد لبخندي بزنه و همه چیز رو طبیعي     
 جلوه بده ... 

ش  -     ش  اونقدر.... همه جا بهم ریخته بود که به کل یادم رفت براي ام دی
 تت کنم دعو

  
 لبخندي زدم و یب پله باال تر رفتم و گفتم :     
خواهش مي کنم ...چه حرفیه ...معلوم یه مهمونیه خانوادگیه ...من براي -    

 چي باید دعوت بشم 
 عزیزم ؟ 

 لباسها رو به سمتش گرفتم و گفتم :     
 ممنون براي همه لطف و محبتات -    
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 نقش بست و گفت : لبخند زیبایي روي صورتش     
اي واي...الزم نبود همین امشتتت  بیاریشتتون ...لباستتتاتو دادم تمیز کنن -    

 ..لباساي توام اماده است ... 
 بیا بریم تو     
 دستشو گذاشت رو بازوم و وادار به حرکتم کرد که گفتم :     
 نه دیگه ..من تو نمیام ... -    

  
                     

  
ما باید بیاي تو..نمیشتته که ...اتفاقا به مادر و پدرمم هم مي خوام چرا حت-    

 معرفیت کنم ..تعریفتو 
 پیششون کردم 

  
توي دلم با خودم گفتم ... آخه من چه تعریفي داشتتتم ....که در عرض یب     

 روز ... تو براي پدر و مادر 
 هم گفته باشي 

  
کر بیرون اومدم و همراه با حننانه با فشتتار ضتتعیفي که به بازوم وارد کرد از ف    

 هم قدم شدم 
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با فشتتار ضتتعیفي که به بازوم وارد کرد از فکر بیرون اومدم و همراه با حنانه     
 هم قدم شدم 

اما هنوز به در نرسیده با توجه به تمام رفتارهایي که تا این ساعت باهام شده     
 بود ایستادم ...نباید 

شون  ست و بهم خودمو مثل بز اخفش ن مي دادم و هر کي هر چي که مي خوا
 مي گفت و باهام 

 رفتار مي کرد و من فقط سر تکون مي دادم و ساکت مي شدم ... 
 حنانه متعج  از ایستادنم ...ایستاد و پرسید:     
 چرا وایستادي ؟ -    
حنانه جان ..شتتماره اتو داشتتتم حتما باهات تماس مي گرفتم که بیام یا نه -    
 .براي مهموني هم ..

ست من بیایم ...در واقعه  ست نی نیومدم ...جمع هم کامال خانوادگیه ..این در
 اصال راحت نیستم ..بخصوص 

 که خواسته باشم بدون دعوت قبلي وارد جایي بشم ... 
 لبخندي به پهناي صورتم براش زدم و اون بالفاصله گفت :     
 نکنه از رفتار -    
 دم و سریع گفتم : متوجه مندورش ش    
نه نه ..ایشتتون که چیزي نگفتن ...در واقع من باید برم ...یه کاري دارم که -    

 تازه یادم افتاد انجامش 
 ندادم . 
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 حنانه که معلوم نبود داره به چي فکر مي کنه ..با چهره اي گرفته گفت :     
 ماشین داري؟ -    
یادم م     ما ز کار خوبي نبود..ا ي خواستتتم خودمو آویزون این دروه گفتن 

 خانواده کنم ...احساس بدي 
 بهم دست مي داد ...پس به ناچار متوسل به دروه شدم 

 با اژانس اومدم با همونم مي رم -    
  

                     
  

 پس منتدرته ؟ -    
مه      ماشتتني منتدر که اون فکر مي کرد  یادم دروه نبود...و این ته ز خوب الب

 خودش بود نه گفته من ..فکر 
 با اجازه -    
که      نه ..همونطور  فت ک خال ید مي راشتتتم براي رفتنم م با ده هم ن یب لح

 لباسها رو به دستش مي 
دادم ..خداحافدي کوتاهي باهاش کردم و خواستتتم از پله ها پایین برم که با 

 شنیدن صداي داد و 
 فریادي .. 

  
ش     ستادم و برگ سرجام ای شت ...داخل بي اراده  شت با وح تم و به حنانه که دا

 سالن رو نگاه مي 
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 کرد خیره شدم 
 صداي زن اونقدر واضح بود که نیازي به فال گوش وایستادن نبود.     
فکر مي کنید براي چي اومدم اینجا؟...فکر مي کنید بیکارم ؟...یا شتتماها -    

 رو خیلي دوست دارم ؟...یا 
 کیتونم ؟ عاشم این گردهمایي هاي پزش

 جواب فریاد گونه موحد ترس رو توي وجودم سرازیر کرد:     
 صداتو ببر.. -    
پلکهامو چندین بار باز و بستتته کردم که یکي از لباستتا که توي دستتت حنانه     

 بود به علت توجه به 
ر خورد و به خاطر داشتتتن کاور پالستتتیکي از  داخل ستتالن از روي بازوش ستتُ

 متم باالي پله ها به س
سالن نگاه مي  شد و به پاهام برخورد کرد..اما همچنان حنانه به داخل  سرازیر 

 کرد . 
خم شدم و لباسو برداشتم و براي دادانش از پله ها باال رفتم ..صداي زن یب     

 لحده هم بند نمي 
 اومد ..در یب قدمي حنانه ایستادم 

  
شم جمال ادم مزخرفي مثل توهم نب-     ودم که بیام ..تا تو بهم مطم ن باش عا

 بگي صداتو ببر...حالم 
 ازت بهم مي خوره ...یه ادم بي خاصیت که از یه زنم ه*ر*زه تره 

http://www.roman4u.ir/


 341 عبور از غبار

  
با شتتنیدن این جواب تنها صتتداي شتتنیده شتتده بعدي ..بي شتتب کشتتیده     

 محکمي بود که توي صورتش 
 خوابیده شده بود .. 

     . 
بود مقابل موحد ایستاده بود ..خشمي  زن با دستي که روي گونه اش گذاشته    

 که از چشمهاي 
 موحد مي بارید همه رو از ترس ساکت کرده بود 

که زن با پوزخندي اروم اروم دستشو از روي گونه اش به پایین کشید و گفت     
 : 
  

                     
  
  

اعت نمي چیه ؟نکنه فکر مي کني دروه مي گم ؟ ..اره ؟...چرا به این جم-    
 گي که چطور ادمي 

هستتتي ؟...چرا مي خواي خودت و دیگرانو گول بزني ؟....فکر مي کني با یه 
 سیلي که زیر گوشم 

خوابوندي مي توني ساکتم کني ؟....امشبم فقط به خاطر اوني که اون باالست 
 اومدم ...اومدم تا بگم 

 چه پسر ي بزرگ کرده ..که ننازه انقدر به این پسرش ... 
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شتم که      سو بهش دادم و برگ شده بود بي حرف لبا ضورم  حنانه تازه متوجه ح

 از پله ها پایین برم 
که  ته بودم  پایین نرف له  نگ هنوز دو پ یدون ج یا م ...معلوم نبود مهموني بود 

 صدایي سرم آوار شد : 
 کجا خانوم خانوما؟تازه شناختمت ..وایستا ببینم -    
منم یا حنانه سرم رو چرخوندم و به داخل سالن خیره  متحیر از اینکه طرفش    

 شدم .. 
  

با عصبانیت داشت به سمت در مي اومد...از حرکت و فریادش جدا ترسیده     
 بودم و با دهاني نیمه 

باز نگاهش مي کردم ..حنانه که مقابلش بودو کنار زد و چند پله اي پایین اومد 
 و یه دفعه به بازوم چنگ 

 انداخت 
  

قلبم اومد توي دهنم ...زن اونقدر عصباني بود که دیگه حتي مي ترسیدم تو     
 چشماش نگاه کنم با 

 فشار که به بازوم داد صدام در اومد و داد زدم : 
 چیکار مي کني خانوم .؟.بازومو ول کن -    
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همه مهمونا که با نگراني به دنبالش از عمارت خارج شتتتده بودن ...حاال     
 االي سر ما ایستاده درست ب

بودن که موحد کنارشون زد و با عجله اومد پایین و دست زن رو که روي بازوم 
 بود کشید و سرش داد 

 زد: 
 معلوم هست داري چه غلطي مي کني ؟ -    

  
 زن برگشت و توي چشماي موحد براق شد و گفت :     
ه ..حاال داره راحت اره که مي دونم ...خانوم وایستتتاده ... فضتتولیاشتتو کرد-    

 مي ره ...خبر نداره که دعوا 
 سر خودشه ...خود خاک بر سرشه ... 

  
  

                     
  

شده بودن ..زن      شدم ...نگاهها یه جوري عجی   شت به موحد خیره  با وح
 که به هدفش رسیده 

سي ت ست ک صداي بلند.... طوري که معلوم بود مي خوا  وبود...رو به جمع با 
 طبقه باال حرفاشو بشنوه 

 سرشو بلند کرد و خیره به پنجره یکي از اتاقا گفت : 
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پسرت ... دیگه یاد گرفته ..خبر نداري... بدون ... مي ره زن صیغه مي کنه -    
 ...شایدم عقد کرده و ما 

 خبر نداریم 
  

 موحد داه کرد وبا عصبانیت وسط حرفاي زن و گفت :     
 هم حرف دهنتو بف-    
 زن از رو نرفت :    

  
 من بفهم یا تو ؟ -    
 دیگه طاقت نیوردم :     
 یعني چي این حرفا؟ -    
سرم داد      شم  شده و بي ارز زن که فکر مي کرد من مقابلش یه موجود حقیر 

 زد و گفت : 
 تو یکي خفه شو...دختره هرجایي -    

  
د زن رو ساکت کنه خیره شدم بغي کرده و نگران به موحدي که در تالش بو    
 : 

 آهاي خانوما ..اقایون ...اقا رفته یه مورد مطلقه هم گیر اورده ... -    
  

 حنانه برگشت و بهم خیره شد :     
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فکر کنم کارت توي اون بیمارستان اصال همین باشه ...البدم امش  اومده -    
 بودي اینجا که خودتو به 

 ي؟ همه معرفي کني ؟اره احمم عوض
 اشب توي چشمام جمع شد    

  
که -     قایم کرده بود  قا همچینم توي کیفش  مه اتو دیدم ..ا نا ناستت خودم شتت

 انگاري گنجه 
  
  

                     
  

نگاه امیر علي و حنانه بد داشتتت داغونم مي کرد که موحد با صتتداي کنترل     
 شده و عصبي رو به زن 

 گفت : 
فاق ..یب کلمه -     که براي همیشتتته از آ دیگه حرف بزني ...کاري مي کنم 

 اینجا اومدن پشیمون بشي 
  

زن با حرص به چشتتماي موحد خیره شتتدو بعد از چند ثانیه اي یهو تغییر     
 حالت داد و با حالتي زار 

 براي مدلوم نمایي رو به جمع گفت : 
 دیدید..به خاطر یه عوضي با من چیکار مي کنه ... -    
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اه امیر علي هنوز روم بود که با همون چشماي گریون چرخیدم و از پله ها نگ    
 پایین رفتم .. یه چیزي 

 تو گلوم گیر کرده بود...حقارت امش  رو چطور مي تونستم تحمل کنم ..... 
 داري در مي ري؟...چي شد..به هدفت نرسیدي؟آخي بمیرم -    

  
واقعا کار ستتختي بود..اگه یه  دفاب کردن براي جمعي که منو نمي شتتناختن    

 کلمه دیگه حرف مي زد 
...قسم خورده بودم که برگردم و جوابش رو بدم ..حاال هر چي که مي خواست 

 بشه ....که موحد با 
 حرفش قدرت فکر و تصمیم گیري رو در یب لحده بهم ریخت و از بین برد : 

 اره این دفعه رو خوب زدي تو خال ...آفاق -    
 دم ..اما بر نگشتم ایستا   

  
شتم همین -     صمیم دا شم میاد..اتفاقا ت توام نمي دوني بدون ...من ازش خو

 روزا ازش خواستگاري 
 کنم ...ممنون که کارمو راحت کردي 

  
وحشت زده سرم رو چرخوندم ..لبهاي زن با حالي گنگ باز و بسته مي شد     

 که شاید حرفي بزنه 
 ا شکسته : که بالخره زد اما دست و پ
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 خیلي پستي -    
  

 هرجوري که دوست داري فکر کن ...تو مگه زنمي که ناراحت میشي...؟ -    
  

حنانه ،امیر علي و اونایي که مي شتتناختم با ناباوري به مني که توي شتتوک     
 فرو رفته بودم خیره 

 شده بودن 
  

                     
  

 ن ... دستت درد نکنه امیر حسین ..م-    
 پوزخند روي لبهاي موحد بهم دهن کجي مي کرد:     
ستي -     سته من اینجا نی شبم به خوا شد..یادت رفته .؟..ام زنم بودي ..تموم 

 ..به خواست پدرمه که 
 اینجایي..به خواست مادرمي که از قضا تو خواهر زاده اشي ... 

  
 قفل شد  اشب جمع شده توي چشمهاي زن ...در نگاه شوک زده من    
باید چیکار      گیج و حیرون نگاهم بین تمام ادما ي اونجا در چرخش بود ..

 مي کردم ...خودمم نمي 
صبي براي اخرین بار به موحد که نگاهم نمي کرد و  ستم ...بهم ریخته و ع دون

 به ظاهر نگاهش به 
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ستتمت افاق بود خیره شتتدم و بعد در حالي که نفستتي براي کشتتیدن برام باقي 
 ده بود چرخیدم و به نمون

سمت در بزرگ حیاط راه افتادم ..حتي نمي تونستم معني حرفاي امش  موحد 
 رو به خوبي درک کنم 

  
سي بیاد دنبالم ...یعني خداخدا هم مي کردم که چنین      شتم که ک انتدارم ندا

 اتفاقي هم نیفته ..اما 
م دور از انتدار از همون سکوت مهمونها....هم مي شد فهمید که خواسته ام ه

 نیست ...چون به 
راحتي از در گذشتم ..حتي به سر خیابون رسیدم ...شوک حرفاي موحد انقدر 

 زیاد بود که حتي اشب 
 ریختن رو هم فراموش کرده بودم ... 

  
یا      به حالجي ماجرهاي امشتتت  هم نبودم ....من گند زده بودم  قادر  حتي 

 موحد؟ 
من خوشتتش مي اومد؟اونم موحد؟این امکان  واقعا حرفاش جدي بود؟از    

 نداشت ...اینا همش یه 
سري ادم غریبه ...که حتي به  سخره بود براي ریختن ابروم جلوي یه  شوخي م

 خودشون زحمت شب 
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نا رو از  مه ای که میشتتتد ه نداده بودن ...چرا  فاق رو هم  فاي آ به حر کردن 
 نگاهاشون به خوبي فهمید!! 

  
ست هر      شم ..از خودم ...از بختم دلم مي خوا چه زودتر از اونجا دور دور ب

 از برچس  مطلقه بودنم 
متنفر شده بودم ..حالم از خودم بهم مي خورد...آخ که اي کاش وایمیستادم و 

 یه کشیده محکم مي 
خوابوندم توي دهن زنش که اینطور با ابروم بازي نکنه ...کاش اونقدر حامي 

 داشتم که مي دونستم 
گه کاري کنم کسي هست که بگه برو جلو من پشت سرت هستم ...برو و .....ا

 نترس ..برو و حقتو 
 بگیر..برو و نذار پشت سرت حرف بي ربط بزنن ... 

  
  

                     
  

چرا پدرم هیچ وقت با اقتدار در کنارم نبود که کستتي بهم چپ نگاه نکنه ..تا     
 کي باید خودم راست و 

ستوار مي شتم  ا ستش دا ستادم و از حقم دفاب مي کردم ...حتي اوني که دو ای
 ..تنهام گذاشت و بدتر 

 از همه دورم انداخت ... 
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باره جون گرفتن ...چه شتتت  بدي بود..چه لحده هاي دردناکي      اشتتکا دو

 بود...هر لحده چیزي توي 
شون کن که تمام حرفاي زن  صدام مي زد که برگرد و برو و حالی دروغه وجودم 

 ..اونم یه دروه محي ..اما 
 عقلم مي دونست که این کارا بیهوده است 

  
...براي اولین تاکسي که انتدار نداشتم توي اون محله ببینم دست بلند کردم     

 ...دونه هاي برف 
شده بودن و تنم  ضم یکي  سرما با بغ سوز و  شروب به باریدن کرده بودن .. اروم 

 رو به لرزه انداخته 
 ن ...با ایستادن تاکسي ..دستي به زیر چشمام و بینیم کشیدم و سوار شدم بود
در رو که بستتتم .. کمي شتتیشتته رو پایین دادم و گونه امو به شتتیشتته ستترد     

 چسبوندم تا هواي ازاد به 
 صورتم بخوره و فکرم کمي ازاد بشه .... 

 ا نمي دونستتتممستتخره بود..اما دنبال یه راه حل براي مشتتکلي بودم که دقیق    
 چیه ..اما زهي خیال 

سردرگمي و ناباوري توي  شد...یه جور  باطل رهنم به هیچ عنوان متمرکز نمي 
 وجودم بود...نمي 
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دونستتتم باید به کدوم قستتمت ماجرا فکر کنم ...به حرفاي زنش یا به حرفاي 
 خود موحد !!! 

  
ستن در... کی     شده بود...با ب ساعت   سیدم  سته کلوقتي به خونه ر یدم ف و د

 رو همونجا دم در 
 روي زمین رها کردم و به سمت شومینه رفتم و روي صندلیم نشستم ... 

توي راه چندین بار به خودم گفته بودم که اشتباه شنیده ام .... اما بعدش مثل     
 چوبي که محکم به 

دتر .بسرم خورده باشه یادم اومد که بلند و رو به جمع چنین حرفي رو زده بود..
 از همه برچسبایي بود 

 که زنش بهم چسبونده بود...اونم بي کم و کاست 
  

صندلي رو به حرکت در اوردم ... حرکت گهواره ماننده اش اینبار ارومم نمي     
 کرد..ارنجمو روي دسته 

 اش تکیه دادم و پشت انگشتامو به لبهام رسوندم ... 
  

                     
  
  

شو دقیقا بفهم ...اما و متفکر      سعي کرم مندور شتا روي لبهام  با حرکت انگ
 واقعا معناي خاصي 
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شه ..اینکه مي خواد  شته با ست حرفاش دا شت چون فقط یه معني مي تون ندا
 ازم خواستگاري کنه و 

 دوست داره که من زنش بشم . 
به خنده افتادم ...اول اروم ..و بعد یواش یواش بلند...     خنده اي نا خوداگاه 

 که انتهاش به اشب رسید 
 براي تحقیر شدنم توي اون جمع ...بطوري که چندین بار به موحد بلند گفتم : 

دیوونه ..دیوونه ...حالیش نیستتت چي گفته ..احمم زن داره بعد اون حرفا -    
 رو به من مي زنه ... 

  
 اما بعدش یادم افتاد که بهش گفته بود تو زن من نیستي     
دستم رو به روي صورتم کشیدم که شاید این پرده خیالي کنار بره و من چیز     

 دیگه اي بینم اما هیچ 
صندلي بود..بدون اینکه  ساعته من روي  ستن دو  ش اتفاقي نیفتاد ..تنها اتفاق ن

 متوجه گذر زمان بشم 
 .. 

فکرم به هیچ جایي قد نمي داد ..عاقبت فضتتولیم همیني بود که برام اتفاق     
 افتاده بود...با توجه به 

شناخت از اخالق موحد باور اینکه ازمن خوشش بیاد در حد صفر و شاید هم 
 پایین تر از اون بود... 
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ساس جلوي فامیلش بلند گفته بود که از من      خنده دار بود..ادم به اون بي اح
 خوشش میاد...هر 

 د لحده هم تن صداش توي گوشم تکرار مي شد و عذابم مي دا
شش مي اومد چي ؟اگر منتدر      صلي این بود که اگه واقعا ازمن خو شکل ا م

 جوابم بود ..اون وقت 
 باید چه خاکي تو سرم مي ریختم ... 

 و آیا باید درباره اش جدي فکر مي کردم ؟     
 با ناباوري سرم رو تند به چپ و راست حرکتي داد م و به خودم گفت :     
ته ازت-     باال اورده  فقط خواستت که زنش  ندي  نه ..براي جبران گ یت ک ما ح

 بود..اره همینه 
 اما ته دلم با حرکت لبهام یکي نبود...حتي عقلم هم مداخله کرد و گفت :     
ست تمام ماجرا رو به همه بگه ...الزم نبود اینطوري -     اون براي دفاب مي تون

 ازت دفاب کنه و بخواد 
 خودشو توي هچل بندازه 

  
تا این فکرا به ستتراغم اومد بي دلیل حس تنفر از موحد تو وجودم شتتعله     

 کشید چرا که یکراست 
فکرم به اینجا ختم شد که اون به خاطر وضیعتم مي خواد این کار کنه ...شاید 

 با خود ش فکر کرده که 
 چون من طالق گرفتم ...در مقابلش به راحتي جواب مثبت مي دم ... 
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شت چنین بازي رو با من بکنه  ازش     شدت ...حم ندا شدم ...اونم به  متنفر 
 ...حاال به هر دلیلي..حتي 

 اون دلیل مي خواست چزوندن زنش باشه .. 
حاال خوب بود توي اون گیر ویر یوسف نبود و گرنه ...اوه خداي من یوسف     

 ...براي کاراي محضر ازش 
 ودم ... کمب مي خواستم ..به کل فراموشش کرده ب

از روي صتندلي بلند شتدم که باهاش تماس بگیرم ..اما با دیدن عقربه هاي     
 ساعت ....که  رو 

شتم و تنها دعا کردم که حرفاي  سرجام برگ شون مي داد ن با ناامیدي دو باره  ن
 موحد یه شوخي 

 باشه براي چزوندن زنش ......تنها امیدم همین بود 
  

 فصل هشتم     
شو  با دیدن     ستادم و اون خود سرجام ای صدام مي زد  همراه یکي از بیمارا که 

 به من رسوند : 
 خانم دکتر امکانش هست بازم اتفاقي براش بیفته ؟ -    
 زیر چشماي گود افتاده و نگرانش رو از ندر گذروندم و گفتم :     
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د ینه خداروشکر خطر برطرف شده ..اما باید تحت ندر باشه ..در ضمن با-    
 دکتر بخش همسرتونو ببینه 

 شاید دیگه نیازي به عمل نباشه با قرص و دارو برطرف بشه 
 با نگراني و ترس زن لبهاشو تر کرد و گفت :     
 حاال میشه شما هم بیاید یه سري بزنید... -    
به روش لبخندي زدم و به راه افتادم ...دیدنم تاثیري نداشتتت اما براي راحت     

 زن به سمت  کردن خیال
 اتاق بیمار رفتم ... 

بعد از معاینه همسرش گوشیم رو دور گردنم انداختم و پرونده اشو باز کردم     
 ...زن اونقدر نگران بود 

 که احساس مي کردم هر لحده قراره نفس کم بیاره و توي اتاق ولو بشه ... 
ز انتهاي خودکارمو از جی  جلوي روپوشتتم برداشتتتم و پرونده رو روي می    

 تخت باز کردم و خم شدم تا 
 اخرین وضعیتها رو یادداشت کنم . 

  
 دکتر بخش کي میان ؟ -    
 با نوک انگشت گونه امو خاروندم و خیره به پرونده گفتم :     
 میاد... نگران نباش -    
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سر لبه پرونده رو      شت  ستي از پ صدا بیرون داد که همزمان د سش را با  نف
 و به سمت خودش  گرفت

 کشید.. 
 لحده اي ترسیدم و نفسم بند اومد     
ضوه پرید و پرونده      صورتم به و سر چرخیدم با دیدن موحد..رنگ  اروم که 

 رو رها کردم و کمي به عق  
رفتم ..با عق  رفتنم ..خیلي راحت جامو گرفت و نگاهي به پرونده انداخت و 

 بعد به معاینه دقیم بیمار 
 د و گفت : مشغول ش

 امش  اینجایي تا از وضعیتت مطم ن شیم ... -    
 حاال زن و شوهر با دیدن یب پزشب مرد به کل منو فراموش کرده بودن     
 دکتر نیازي به عمل هست ؟ -    
فعال نمیشه چیزي گفت اما تا امش  باید وضعییت چب بشه ...فردا انژیو -    

 میشي ...بعد ندر قطعي 
 دم رو بهت مي 

سر....      شت  در حالي که نکات مهم و داروها رو توي پرونده مي نوشت از پ
 سرتا پاشو برانداز 

بداخالق  کردم ...یب ستترو گردن از من بلند تر بود...خوش پوش بود...اگه 
 نبود..چهره خوبي داشت ...اما 
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همه اینا دلیل نمیشتتتد که فکر کنم اون ازم خواستتتگاري کرده و من به دنبال 
 وابش باشم ...رفتارش که ج

سرشو براي خودم  شون نمي داد...و من همون احتمال چزوندن هم چیزي رو ن
 تخمین مي زدم 

گوشتتي به دستتت در حالي که حواستتم نبود به ستتمتم برگشتتت و نگاهم     
 کرد..لحده اي با نگاهش 

 غافلگیر شدم و نگاهش کردم و سرمو پایین انداختم که پرسید: 
 نداري؟  امروز عمل-    
 سرمو بلند کردم زن و هسرش به من نگاه مي کردن ...     
 نه دکتر -    
 پس با من بیا..باید به چندتا مریي سر بزنم ..الزمه که توام باشي -    

  
دلم نمي خواستتت باهاش برم ...از بودن باهاش واهمه داشتتتم ... زن خیره     

 نگاهم مي کرد 
 قصد نابود کردنم رو دارن ..احساس مي کردم همه نگاهها 

کار و کردارش اصتتال تغییري نکرده بود...شتتاید هم همین کمي ارومم مي     
 کرد ....اول موحد از اتاق 

خارج شد و پشت سرش من ...پرونده رو توي دستش جا به جا کرد نگاهم به 
 انتهاي سالن بود ..قلبم 

سف شروب به تپیدن کرده بود که با دیدن یو سرخوش و روی دیوونه وار  ي که با 
 خندون به سمتمون مي 
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 اومد این دلهره و استرس چندین برابر شد... 
.اگه یوسف مي دونست ... بي شب گردن موحدو میشکست .اما نه ... اون     

 موحدو دوست داشت ... 
 شایدم از این حرکت هم کلي ابراز خوشحالي مي کرد 

  
   
  

ه موحد دستتت داد و بهش ستتالم کرد و بعد به به ما که رستتید با لبخند اول ب    
 من سالم کرد ..سري 

تکون دادم و چیزي نگفتم با اینکه با موحد حرف مي زد اما از گوشتته چشتتم 
 حواسش به من بود 

بیچاره دکتر کلهر ...چقدر بهش گفتم برو یه ورزش رزمي یاد بگیر..اخرم -    
 کار دست خودش داد 

  
 .... سري تکون داد و گفت : موحد بي خبر از هرکجا    
ست -     ستان ..معلوم نی خیلي بد زدنش ...فکر کنم تا یه هفته نتونه بیاد بیمار

 این نگهباني چیکار مي 
 کنه که هر کي راحت میاد و مي ره 

شمکي بهم زد و رو به موحد گفت      شیطنت چ شم موحد یوسف با  دور از چ
 : 
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ش بدوزدن ...دکترم خوب مقاومت حاال خداروشتتکر نتونستتتن چیزي از-    
 کرده ها..افرین داره 

نگاه یوستتف به من بود ... انتدار لبخند و شتتوقي رو از جانبم داشتتت ...اما     
 وقتي دید بي احساس 

 ایستادم و حتي توي حرفاشون ندري هم نمي دهم رو به من کرد و پرسید: 
 چه خبر خانوم دکتر؟...شما خوبید؟ -    
این لبخنداي ظاهري بي زار بودم ...با لبخندي که به ستتختي روي چقدر از     

 لبهام جا داده بودم ...سر 
 بلند کردم و گفتم : 

 ممنون ..خبري نیست ..مثل همیشه -    
خوب خداروشکر ..اونم خوبه ...مثل همیشه باشه ..بدتر از همیشه نباشه -    

 ..اونم کلي غنیمته 
بود اما لبخندي به لبهام اومد..موحد نگاهي به من اینبار هرچند از ته دل ن    

 انداخت ...و بعد به یوسف 
 گفت : 

 عمل امروزت ساعت چنده ؟ -    
 باید دیگه برم کم کم آماده شم ... -    
 باشه ..پس موقع ناهار مي بینمت -    
 یوسف که کمي براي رفتن عجله داشت با لبخندي از مون جدا شد و رفت     
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شد ...کم کم      سف موحد هم به راه افتاد و وارد اتاق یکي از بیمارا  با رفتن یو
 از اینکه چیزي نمي 

سیاتم افرین مي  شد و به حد شت خیالم راحت مي  گفت و به روم نمي اورد دا
 گفتم 

که حین معاینه بیمار در حالي که من این طرف تخت و موحدم طرف دیگه     
 تخت رو به روم ایستاده 

و با گوشتتي دقیم صتتداي قل  بیمارو گوش مي کرد و نگاهش به من نبود  بود
 ازم پرسید: 

 خوبي ؟ -    
  

   
  
  

صال مگه      شد؟کجاي حالم خوب بود؟ا سرو ته ترم مگه می سوال از این بي 
 چیزیم گذاشته بود برام 

 بمونه که خوب باشم ...؟ 
روشتتو نداشتتتم ...ازش نگاهم رو ازش گرفتم ...یعني دیگه حوصتتله دیدن     

 خجالتم نمي کشیدم ..فقط 
 فکر کنم کمي داشتم اب روغن قاطي مي کردم که سرم رو بلند کردم و گفتم : 

 دیش  اصال کار خوبي نکردید.... -    
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شد...باید حرفي مي زد و منو      شتر  شونیم بی شد ...اخم روي پی خیره نگاهم 
 از این برزخ نجات مي 

 داد 
  

ت خمش خارج شد و صاف ایستاد...و پرونده بیمارو باز کرد ..خیلي از حال    
 دلم مي خواست بدونم 
 که چي مي خواد بگه . 

نگاه بیمار روي موحد زوم شتتده بود که موحد پرونده رو بستتت و رو به من     
 گفت : 

 کدوم کار ؟ --    
 اخمم غلیظ تر شد     
 که  اگه شما با کسي مشکل دارید حم ندارید-    
 صبر نکرد حرفم تموم بشه :     
من با کستتي مشتتکلي ندارم ..کار خطایي هم نکردم ..که حاال بهم بگي -    

 کارم درست بوده یا 
شنیدي که چي  ضح زدم ..توام خوب  ش  فکر کنم حرفمو کامل و وا نه ...دی

 گفتم . 
  

نم زمی چنان ته دلم خالي شد که یه لحده فکر کردم سبب ترین موجود روي    
 ...انقدر این حرفا رو 

 خشب و جدي مي زد که یه درصدم احتمال نمي دادم شوخي باشه 
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.انتدار خجالت کشیدن و کمي رنگ به رنگ شدنم هم با این چهره مصمي     
 که داشت ... ازش 

 نداشتم ... 
  

شد      سوب مي  ستگاري در حوزه پزشکي مح شاید این بي مزه ترین نوب خوا
 ت براي که مي تونس

من اتفاق بیفته ...یه لحده یاد هومن افتادم که موقع خواستتتگاري از من چقدر 
 نقش افتاب پرستو خوب 

 ایفا کرده بود بس که هي تغییر رنگ مي داد و نمي تونست حرفشو بزنه 
  

   
مطم ن بودم که هیچ کدوم از بچه هاي بخش دوستتتت نداشتتتن جاي من     

 باشن ...حتي توي 
 اشونم به موحد اجازه این همه پیشرویي رو نمي دادن ... رویاه

  
حاال اخم نبود که روي صورتم جا خوش کرده باشه ....حاال سردرگمي و ته     

 دل خالي شدن بود که 
 داشت عذابم مي داد 

نگاهمو چند ثانیه اي بود که ازش گرفته بودم و با ناراحتي به لبه تخت خیره     
  شده بودم تا بتونم
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کمي قدرت بگیرم و به خودم جسارت بدم و بگم صداتو ببر..آخه این اراجیف 
 چیه که براي خودت مي 

 گي 
  

 باید با هم حرف بزنیم -    
سرم رو بلند کردم اما به صورتش نگاه نکردم ..نگاهم به دستها و استین هاي     

 روپوشش بود...که از 
 تمیزي داشت دلمو مي زد 

 که سر زدي بیا اتاق من به بیمارات -    
  

باید همین حاال جوابشتتو مي دادم ...دوستتت نداشتتتم که فکر کنه ستتکوتم     
 عالمت رضایته ... به چه 

حقي بهم دستتتور مي داد که کجا برم ..کي برم ..اصتتال براي چي باید ..باهم 
 حرف مي زدیم ...من 

 دوست نداشتم باهاش حرف بزنم اینو دیگه مطم ن بودم 
  

 دکتر ببخشید..اما من -    
 گفتم که ... وقتي کارت تموم شد بیا اتاق من ..حرفاتو اونجا بزن -    

  
به ناچار لبهامو روي هم گذاشتم و خاموش شدم و به صداي قدمهاش تا دم     

 در ...گوش 
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سپردم ...حتي صداي قدمهاشم یکنواخت بود..حاال زندگي زیر یب سقف با 
 این ادم مي خواست چه 

شه ؟ ..ادمي که به ظاهر همه کارهاش یکنواخت و تکراري و  شته با هیجاني دا
 خسته کننده بود ...بدتر 

از همه اخالقي بود که مورد پستتند هیچ کستتي نبود ...باید امروز تکلیفم رو 
 باهاش روش مي کردم ..این 

سر  ستم بعدا برام درد جور موارد نباید زیاد کش پیدا مي کردن ...چون مي دون
 میشن 

  
یب ستتاعت بعد در حالي که از وجودش توي اتاق مطم ن بودم ...تصتتمیم     

 گرفتم برم و کار و یکسره 
کنم ..هر چي مي خواستتته گفته بشتته و نشتته ...جواب من در مقابلش یه کلمه 

 بود ينه ي 
  

   
  

 البته اگر بحک به همون خواستگاري بي سرو ته مربوط میشد...     
  

مت      با تلفن به ستت حال حرف زدن  باز بود ودر  تاقش  تاقش رفتم ..در ا ا
 همراهش بود..منو که دید سري 
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 تکون داد و خواست که برم تو ... 
رفتم تو و وسط اتاق ایستادم ...شاید قرار نبود حرفامون ... زیاد طوالني بشه     

 ..براي همین ترجیح 
 دادم ایستاده حرف بزنم 

ه ..دم و دستتتب انچناني هم نداشتتت ...خوب یه یه اتاق کوچیب و ستتاد    
 بیمارستان دولتي بود دیگه 

 ..انتدار بیشتر از این نباید ازش مي داشت 
کامال ریلکس روي صندلیش لم داده بود و با اون طرف خطي که معلوم نبود     

 زنه یا مرد... با 
 خوشرویي و محبت حرف مي زد... 

ست     ستادم ..د شاره کرد تا وقتي دید هنوز ای صندلیا ا شو بلند کرد و به یکي از 
 روش بشینم ..گوشه 

ست که حرفامون قراره طوالني  لبم رو از تو با دندون گاز گرفتم ..حتما مي دون
 بشه که مي خواست 

 بنشینم ..شایدم اینطوري بیشتر مي تونست روم تمرکز کنه و باهام حرف بزنه 
  

 صله داشت نشستم ... روي دومین صندلي که از میزش فا    
از مکالمه اش فهمیدم که اخراشتته ..چون بعدش همونطور که بلند میشتتد و     

 به سمت در رفت ... 
 حین گفتن خداحافظ در اتاقو بست 
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امیدوار بودم حرفاشتتو زود تموم کنه و من هرچه ستتریعتر از این وضتتعیت     
 خالص بشم ....با قدمهاي 

.گوشیش رو لبه میز گذاشت و لحده اي بهش اروم به سمت میزش برگشت ..
 خیره شد ..به احتمال 

زیاد داشتتت حرفاشتتو مزه مزه مي کرد ...دقیقا همون کاري که من کمتر بهش 
 توجه مي کنم ...شایدم 

  
 یه هفته برات خوبه که درباره اش فکر کني ؟ -    

  
 موعدش میگیره یه جمله کامال مفید که جلوي گفتن هر ينه ي اي رو بیش از     

  
سوالش انقدر غیر منتدره بود که تنها کارم خیره شدن به صورت و چشمایي     

 بود که از شیطنت 
 داشتن بهم مي خندیدن ... 

  
   
  

 البته اگه کمه یه ماهم مي تونه خوب باشه ..ندر خودت چیه ؟ -    
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 ه اول کليفکر کن که کستتي بخواد ازت خواستتتگاري کنه ..انتدار داري ک    
 ازت تمجید و تعریف کنه و 

تیتیش به الالت بذاره ... بعد بره و ازت بپرستته که با من ازدواج مي کني ؟... 
 بعد تو براش کالس بذاري 

 و بگي باید فکرامو بکنم ...و طرف با التماس یب ماهتو بکنه یه هفته ... 
  

از خصتتوصتتیات  اما انگاري قضتتیه ما فرق داشتتت ...اقا حتي درباره یکي    
 شخصیم یا شیرین کاریاي 

نه اي هم زیر ب*ه*لم  ندو فت و ه که کم هم نبودن چیزي نگ تانم  مارستت بی
 نذاشت ...تازه لطف فرمودن و یب 

 هفته رو کردن یب ماه ... 
  

 دکتر اصال شوخي خوبي نیست -    
به خنده افتاد..راحت ..حتي ناراحت نبود که من ببینم و شتتتاید هم بهم بر    

 بخوره 
  

 شوخي ؟کدوم شوخي ؟ببینم نکنه از ندر تو خواستگاري کردن شوخیه ؟ -    
  

 مي دونستم گونه هام از شرم قرمز شدن و اون داره کلي لذت مي بره ...     
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که اگه من      که بیشتتتر رهنمو درگیرش کرده بود این بود  ته نکنه دیگه اي  الب
 جاي موحد بودم از 

بهش پیشتتنهاد ازدواج بدم ..الاقل یه همچین جایي رو  کستتي که مي خواستتتم
 انتخاب نمي کردم ..اونم 

 این همه بي مقدمه 
  

شتتما دیشتت  یه حرفي رو بهم زدید..که احتماال براي حمایت از من بوده -    
 ...اما دیگه لزومي نمي 

 بینم که بخواید هي ادامه اش بدید 
  

شد     سینه  ست به  . و به من نگاه کرد ...از نگاه خیرش به میزش تکیه داد و د
 معذب بودم 

  
  

   
  

راستتتش االن نه وقتش مناستتبه نه جاش ...اما از اونجایي که مي خواستتتم -    
 بدوني ..همین طوري یه 

جدیه ..ازتم مي خوام  کامال  تا بفهمي ...حرفم  یاي  حرفي رو نزدم ... گفتم ب
 بعد از ساعت کاري امروزت 
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یه چیزایي  ..یه وقتي رو در با هم بزنیم ....راستتتش  ندر بگیري که حرفامونو 
 هست که باید بدوني 

  
چه خوش خیال بودم که فکر مي کردم امروز توي این اتاق جلوش مي ایستم     

 و میگم ينه ي 
 کال نه گفتنمو توي نطفه خفه کرده بود..     

  
 اما دکتر من جوابم -    

  
حالت صورتش ایجا بشه و شاید هم نگران از گفتن بدون اینکه تغییري توي     

 ي نه ي ام ...قبل از گفتن 
 جواب گفت : 

  
 لطفا قبل از هر جوابي حرفامو بشنو و بعد جواب بده ... -    
ستترم رو بلند کردم ..جدي بود البته حاال یکم اخمم روي صتتورتش دیده     

 میشد...به ندرم فکر نمي 
زودي بهش جواب بدم ...من فقط مي خواستتتم این کرد که من بخوابم به این 

 قضیه توي محیطي مثل 
شو چه االن چه یه هفته بعد  صورتي که جواب اینجا زیادي کش پیدا نکنه ...در 

 یا یب ماه بعد مي 
 دونستم ...جوابم همون ينه ي بود 
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 در مورد اون خانوم هم ...امیدوارم که حرفاشو جدي نگرفته باشي -    

  
شه و از این اتاق برم بیرون ...چون د     ست این بحک زودتر تموم ب لم مي خوا

 فضاش داشت کم کم 
 برام زیادي سنگین مي شد 

  
 خوب چه ساعتي مناسبه که بیام دنبالت ؟ -    
 چقدر راحت حرف مي زد ...چقدر راحت فکر مي کرد که همه چیز تمومه     

  
 خودش زمانو تعیین کرد:  بدجوري توي سکوت فرو رفته بودم که    
 ساعت  بیام دنبالت خوبه ؟ -    

  
   
  
  

ناراحت بودم ..توي وضعیتي بدي منو قرار داده بود...معلوم بود که حتما مي     
 خواد همین امش  

 باهام حرف بزنه ..سرم پایین بود نه از خجالت بلکه از ناراحتي 
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 بله ...خوبه -    
 یام دم خونتون ..اشکال که نداره ؟ خیل خ  پس ساعت  م-    

  
 نه -    

  
 البته اگه احساس مي کني که خانواده ات -    
 اینبار من بودم که حرفشو قطع کردم :     
 خانواده من شهرستانن ... -    
 و در حالي که سرم رو بلند مي کردم تا بهش نگاه کنم گفتم :     
 من تنها زندگي مي کنم -    

  
 لوم بود که کمي جا خورده ..اما زیاد به روي خودش نیورد مع    
 خیل خ  ..منو صدا مي زنن ...باید برم ..پس همون ساعت  میام دنبالت -    

  
 از جام بلند شدم ..کف دستام سرد سرد شده بودن ...    

  
فکر مي کنم بعد از این دیگه ساعت  رو دوست نداشته باشم ...به ندر میاد     

 واستگاري یه خ
سیم جاي اون بود یه فرصتي رو براي حرف زدن  ست ..هر ک شه که نی زورکي با

 مي خواست ..چه بهتر 
 که همین امروزو انتخاب کرده بود... 
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 فصل نهم :     
شال زرشکي رنگم رو که مخلوطي از رنگهاي تیره و روشن بود و روي سرم     

 مرت  کردم و کمي از 
ر مشتتکیمو بیرون ریختم و نگاهي به ارایش مالیم صتتورتم موهاي حالت دا

 انداختم ... بعد از مطم ن 
شدن از صورتم ...کمي از اینه فاصله گرفتم و به سمت راست چرخیدم و فرم 

 پالتوي کرم رنگم رو روي 
 بدنم برانداز کردم 

 به ندر که همه چي خوب بود...فقط مشکلم استرسي بود که ولم نمي کرد     
  

نگاهم به ساعت افتاد... هشت و ربع شده بود...مي دونستم که دیرتر از من     
 از بیمارستان در 

ناراحت نبود..چون حم داشتتتت که اگه مي  تاخیرش  یاد براي  اومده ..پس ز
 خواست بره خونه و بعد بیاد 

 دنبال من ... به ساعت  نرسه .. 
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شدم ...در حال پوشیدن بوت کیفم رو از لبه تخت برداشتم و از اتاق خارج     
 هاي ساق بلندم بودم ... 

 که پیامکي براي گوشیم رسید. 
تاده ...حتي      که مقابلم ایستت ده فکر کردم  یه لح ماره موحد .. با دیدن شتت

 استرسم هم بیشتر 
شد...اینکه مي خواستم باهاش در مورد خواستگاري که تو مخیلم نمي گنیجد 

 حرف بزنم ..واقعا 
 بیشتر مي کرد ...  اضطرابم رو

  
هرچند امروز نذاشتتته بود بهش نه بگم ..اما تا همین االن با خودم هزار بار     

 تمرین کرده بودم که 
 امش  قضیه رو فیصله بدم و تمومش کنم ..و راحت بهش بگم ي نه ي 

 پیامش رو باز کردم ..:     
 سالم ...پایین منتدرتم -    

  
خودم اطمینان دادم که امشتت  همه چي رو تموم  نفس عمیقي کشتتیدم و به    

 مي کنم ... 
  

شده و در حال قدم زدن ...      شینش پیاده  ستم دیدم از ما ساختمونو ب وقتي در 
 داره با تلفن همراهش 

 حرف مي زنه ... 



wWw.Roman4u.iR  374 

 

  
  

                 
  

تیپ رستتمي زده بود ...کت و شتتلواري که پوشتتیده بود واقعا به هیکلش مي     
 اومد...چند قدمي به 

 سمتش رفتم 
با دیدنم سري برام تکون داد و به سمتم اومد...چند قدم دیگه به طرفش رفتم     

 ...که مکالمه اشو 
 تموم کرد و گفت : 

 ببخش یکم دیر شد ... -    
 نه ..منم تازه یه ساعتي میشه که رسیدم خونه -    

  
 داشت و در سمت منو باز کرد سري تکون داد و قدمي به سمت ماشین بر    
سوار      ست و رفت که  ستنم درو ب ش شدم ..با ن سوار  شکري کردم و  معذب ت

 بشه ..احساس عجی  
و غریبي داشتتتم ...اصتتال باهاش راحت نبود...این مالقات به هر چیزي مي 

 خورد اال خواستگاري و حرف 
 باشیم زدن درباره همدیگه و آینده اي که مي تونستیم با هم داشته 

  

http://www.roman4u.ir/


 375 عبور از غبار

ستامو روي      سرمو کمي پایین گرفتم و د ست ...  ش شت فرمون ن وقتي که پ
 کیفم گذاشتم و توي هم 

 قالبشون کردم ... 
خیلي ادم خشتتکي بود ...یه لحده با خودم فکر کردم که اگه مي خواستتتم     

 مغزمو کار نندازم و بهش 
 جواب مثبت بدم .. 

سردشو تحمل مي کردم ..احتماال تا سر چطور باید این رفتارهاي خشب و     
 سال از دستش باید دق 

 مي کردم و قلبم از حرکت وایم*س*تاد 
  

 خسته که نیستي؟ -    
شتم      صال حرفي براي گفتن ندا صوص که من یکي ا شروب بدي نبود... بخ

 ..سرم رو کمي باال اوردم و 
 نگاهي بهش انداختم و گفتم : 

شما باید خسته-     ساعت پیشم  نه .. شتید و تا یه  صبح که یه عمل دا شید.. با
 که تو بیمارستان بودید 

تاد و      به راه اف به جا کرد و  نداخت و دنده رو جا  به نیم رخ معذبم ا نگاهي 
 گفت : 

نه خوب ...من دیگه عادت کردم ...فقط امیدوارم امشتت  مورد اورژانستتي -    
 چیزي پیش نیاد 
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ه پیش بیاد و این مراستتم به قول معروف خواستتتگاري از ته دل دعا کردم ک    
 زورکي ..هرچه زودتر تموم 

 بشه .. 
هرچند شتتیطنتم هم کمي گل کرده بود که ببینم اخر این ماجرا به کجا ختم     

 میشه ...در واقع یه 
جورایي هم برام تفریح شده بود..چون جوابم رو از همین حاال مي دونستم ينه 

 ي 
  

 م که پیش نیاد امیدوار-    
یه لبخند خیلي محو گوشه لبش جا خوش کرد ..احتماال میمرد بیشتر از این     

 لبهاشو کش بیاره که 
 هیچ وقت لبخند نمي زد 

 وارد خیابوناي اصلي شده بودیم ...خیابونا حسابي شلوه بود که گفت :     
شتتتام یه رستتتوران خوب ستتراه دارم ...اشتتکالي نداره که حین خوردن -    

 حرفامونم بزنیم ...؟ 
ستم بیرون      شتر از اونچه که مي خوا ستمو باال بردم و موهام رو که کمي بی د

 ریخته بودنو... تو دادم 
 و خیره به جلو جواب دادم : 

 هر جور که خودتون راحت هستید ...من مشکلي ندارم -    
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    *** 
  

ه هر کستتي به این رستتتوران رستتتوران شتتیب و ترو تمیزي بود..معلوم بود ک    
 نمیاد ..تمام ادمایي که 

 توش رفت و اومد داشتن از دور داد مي زندن که وضعشون عالیه 
سمت میز و      شناخته بود به  سوني که از بدو ورود موحد رو  با راهنمایي گار

 صندلي که معلوم بود از 
شیطنتش لبخندي زدم و با خو شده رفتیم ..توي دلم به  تم ..تو دم گفقبل رزرو 

 که از اول مي خواستي 
 بیاي اینجا چرا دیگه ندر منو پرسیدي ...؟ 

  
با نشستن روي صندلیها و دادن سفارشا..بالخره دوتاییمون تنها شدیم ..طرز     

 نشستنمون طوري بود 
 که درست مقابل هم قرار گرفته بودیم 

انداختم که شتتاید ستترم رو بلند کردم و با حرکت چشتتمام نگاهي به اطراف     
 اون شروب کنه که کرد: 

  
 از اولم خانواده ات شهرستان زندگي مي کردن ؟ -    
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 چشمهامو حرکت دادم به سمتش و گفتم :     
 بله -    
 و براي اینکه دوباره به دردسر سوال پرسیدن بیشتر نیفته ادامه دادم :     
مارستاناي بزرگ اونجاست ..مادرمم یه زن خونه داره پدرم اشپز یکي از بی-    

 ..یه برادرم دارم که عالقه 
 اي به درس خوندن نداره و ولش کرده 

نه      بدو مه چیز  که ه با خودم فکر کردم بهتره  ده اي تو فکر فرو رفت ... لح
 ...چون خانواده اون با خانواده 

 راي باهم نبودن .. من زمین تا اسمون فرق داشتن ..اینم میشد دلیلي ب
  

 پس بخاطر محیط کاري پدرت این رشته رو انتخاب کردي ؟ -    
با یاد گذشتتته لبخند تلخي روي لبهام نشتتستتت و خیره به نمکدون روي میز     

 گفتم : 
نه ...پدرم هیچ وقت دوست نداشت برم جایي که کار مي کنه ...منم هیچ -    

 وقت اون بیمارستاني که 
 نرفتم ...اما دلیل انتخابم ...خیلي خیلي ساده است .. کار مي کنه 

  
صا قورت داده بود..با      شم خیلي با کالس بود..انگار واقعا ع ستن ش ست ن ژ

 چهره ارومش ... خیره به 
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من و صورتم شده بود ...سعي کردم کمي اون جو خشب و سرد رو از بین ببرم 
 : 
  

 کالسه ...  اول فکر مي کردم مهندس بشم خیلي با-    
  

 به کودکي هاي چند سال پیشم لبخندي زدم و ادامه دادم :     
یعني اینطوري تو رهنم جا افتاده بود...ولي واقعا هم ریاضتتیم خوب بود -    

 ...اما توي اون منطقه اي که 
ستم  شته اي که مي خوا شتر نبود...براي ر ستان بی ما زندگي مي کردیم یه دبیر

 مي  ادامه بدم ... باید
 رفتیم یه دبیرستان دیگه که کلي از خونه و محله ما دور بود... 

اون موقع ها مثل االن نبود که دختر راحت هرجا بره و مدرستته اش کلي از     
 خونه دور باشه و ایرادي 

 هم نداشته باشه . 
سرویس و از این جور چیزا هم زیاد باب نشده بود ..به اجبار بعد از ریاضي     

 برگه انتخاب رشته که تو 
ام اولین انتخاب بود ...توي رشتتته اي که مي تونستتتم کمي تحملش کنم رفتم 

 ..یعني همون تجربي 
شاید میانه راه ولش کنم ..اما در  ساس مي کردم که  شدم ..اح ...وقتي واردش 

 کمال تعج  .. کم کم 
 دیدم که ازش خوشم میاد و ادامه اش دادم 
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 نگاهمو از نمکدون گرفتم و به رنگ عسلي چشماش خیره شدم :     
 پس چطور براي پزشکي که قبول شدي اجازه دادن بیاي؟ -    

  
 پوزخندي زدم و با افسوس گفتم :     

  
توي فامیل ما رفتن به دانشگاه اونم دولتي کار هر کسي نبود...پدرم اهل پز -    

 دادن و این چیزا 
وب ..رشته تو دهن پر کني بود... بالخره پدر بود و دوست داشت نیست ولي خ

 بچه هاش به جایي 
برستتن ..رشتتته ام که خوب بود...هزینه انچناني هم که نداشتتت ..براي همین 

 پدرم رضایت داد 
  

 پس تو تمام این سالها همیشه تنها زندگي کردي ..برات سخت نبود ؟ -    
  

 توي خودم فرو رفتم و گفت :  ..از سوالهاي پشت سرش کمي    
 بدیه ادم اینکه زود به همه چي عادت مي کنه -    
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 بعد از گرفتن تخصصت مي خواي چیکار کني ؟ -    
  

 به لبه شالم دستي کشیدم و گفتم :     
 اصال درباره اش فکر نکردم -    
 دوست داري برگردي شهرستان ؟ -    

  
 ت بین سواالش وقفه هم نمي نداخ    
 نمي دونم ...شاید...واقعا نمي دونم ...باید ببینم چي پیش میاد -    

  
لحده اي خیره نگاهم کرد و بعد کمي به سمت جلو خم شد و دستاشو روي     

 میز گذاشت و مکثي 
 کرد گفت : 

عدش -     باهم زندگیم کردیم ...ولي ب بار ازدواج کردم ...دو ستتتالم  یه  من 
  فهمیدیم به درد هم نمي

شتباه بود..درباره کار  شم ازدواجمون ا شدیم ...البته از اول خوریم و از هم جدا 
 م هم که همه چي رو 

 مي دوني دیگه 
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بار      گار از روي اج عذب شتتتده بودم ...نوب حرف زدنش ان به شتتتدت م
 بود...معلوم بود حرفهایي سر نوک 

 زبونش میاد و نمي خواد که بگه 
  

اونشبم حضور اون زن توي خونه پدریم به خواست من نبود...در واقعه من -    
 اصال اونجا زندگي نمي 

یدنش  به شتتن قه اي  که هیچ عال له ..و مطم نم  یه اش مفصتت کنم ..قضتت
 نداري...هرچند اگه خواسته باشي 

 مي تونم بهت بگم 
  

سوال توي رهنم جوال     ن مي داديکه چرا نگاهم خیره به لبهاش بود و تنها یب 
 من ي 

  
خواستم لبهامو از هم باز کنم و حرف دلم رو بزنم که غذاها رو اوردن ...بعد     

 از چیده شدن غذاها روي 
میز متوجه نگاه خیره اش روي خودم شدم ... سرم رو بلند کردم و چند ثانیه اي 

 بهش خیره موندم و 
 بالخره حرف دلم رو زدم : 

 زم نیست به خاطر برنامه دیش  این بازي رو ادامه بدید دکتر واقعا ال-    
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 چهره اش به لبخند کوتاهي از هم باز شد و خیره در نگاه منتدرم گفت :     
یدوارم از -     که خیلي دوستتتت دارم ..ام یا این عاشتتقتم ... فروزش نمي گم 

 صریح حرف زدنم ناراحت 
کسي باشه که من و  نشي...اما خوب من خودم همیشه دوست داشتم همسرم

 حرفه ام رو درک 
کنه ..اینکه بدونه کارم برام ارزش داره ..نه اینکه به خاطر کارم به خیال خونه و 

 زندگي بشم ..نه .. 
اما اونقدر درک داشته باشه که زندگي رو توي رویاهاي بچگانه اش نبینه ..تو     

 رویاهایي که دیگران 
 براش دیکته مي کنن 

صیات      صو شجوم بودي و چه حاال که داري خ اخالقیتو چه موقعه اي که دان
 تخصصتو مي گیري به 

 خوبي مي شناسم ...من کسي رو مي خوام که مثل خودم باشه 
به زندگي گذشتتته ات هیچ کاري ندارم ...چرا که دیگه تموم شتتتده و قرار     

 نیست ادامه داده بشه ..اما 
نه ...من ازت خوشتتم میادو ف یه واقعیت ای که بتونیم در کنار هم  کر مي کنم 

 زندگي خوب و بي دغدغه 
 اي داشته باشیم 

  
احستتاس جالبي نداشتتتم ...البته ازش انتدار حرفاي عاشتتقانه اي که دلمو     

 هوایي کنه رو هم 
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صد گول زدنمو  شو زده بود و ق سنش این بود که حرف دل شتم ..حداقل ح ندا
 نداشت 

 ؟ تو نمي خواي هیچي بگي -    
  

                   
  
  

حرفها به زبونم نمي رسیدن اما باید جلوش خودمو بي دست و پا نشون نمي     
 دادم ...یا حداقل 

طوري نشتتون نمي دادم که بفهمه از اینکه تعریف انچناني ازم نکرده ناراحتم 
 ..بالخره دختر بودم و 

شه ..حداقل براي دلخو شتم که کمي ازم تعریف ب ست دا شیم این کارو مي دو
 کرد..در واقعه بعد از 

 قضیه هومن نیاز داشتم که این حس توسط کسي بهم برگردونده بشه : 
راستتتش بعد از قضتتیه دکتر کلهر من نمي خواستتتم به این زودیا به ازدواج -    

 فکر کنم 
  

 با کمي استرس با انگشتم به باالي ابروم دست کشیدم     
..خوب البته تا اونجایي که من روتون شناخت دارم شما ادم خوبي هستید-    

 ..اما االن واقعا نمي 
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 خوام به ازدواج فکر کنم ...چون اصال امادگیشو ندارم 
 به چهره اش نگاهي انداختم که موشکافانه داشت نگاهم مي کرد:     
 مندورت از این حرفا این نیست که امشبم مي خواي بهم جواب نه بدي؟ -    

  
 ا نگراني سرم رو بلند کردم نه لبخند داشت نه اخم : ب    
به هر حال فکر مي کنم هر کستتي تو هر تصتتمیمي... ولو اینکه ازشتتم -    

 خوشش نمیاد باید کمي 
تامل کنه و بهش فکر کنه ...ممکنه که همیشتته نقطه اي براي برگشتتت وجود 

 نداشت باشه 
  

رستتم خیره شتتد و با صتتداي بعد از لحده اي مکک ... به چشتتماي پر استتت    
 ارومي گفت : 

 مگه اینکه ... پاي کس دیگه اي در میون باشه -    
 سریع سرمو تکون دادم و گفتم :     
 نه نه ..من فقط -    
پس یه مدتي به دلخواه خودت ...خوب درباره اش فکر کن ..تو حتي منو -    

 نمي شناسي..تنها 
.البته من به هر تصتتمیمي که بگیري شتتناختت توي همون محیط بیمارستتتانه .

 احترام مي رارم 
 بعد از مکک کوتاهي ادامه داد :     
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برداشت بد نکني ...اما اگه تو بخواي مي تونیم بیشتر باهم اشنا بشیم ..که -    
 این م*س*تلزم رفت و 

 اومداي بیشتره 
  

 به غذاهاي دست نخورده میز خیره شدم     
  

                   
  

شه ..اینطوري فکر کنم که توام -     شناختم بهتره که همراه با خانواده ها با این 
 راحت تر باشي ..البته 

 این حرفا اصال به محیط کار و بیمارستان کشیده نمیشه ...اینو مطم ن باش ... 
  

 چي باید جوابشو مي دادم ...دلیل این همه اصرارو نمي فهمیدم     
 مورداي خیلي بهتر از منم هستن که شما اگه بخواید -    

  
 با آرامش دستاشو روي میز قالب کرد و رو به من گفت :     
به تو فکر مي -     به مورداي دیگه فکر نمي کنم ...فعال فقط دارم  فروزش من 

 کنم 
 هر دو سکوت کردیم ...چقدر نفس کشیدن برام سخت شده بود     
 خ  نگفتي ؟... -    
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ت چیزي رو نمي خواد..... وقتي دلت مي خواد از جایي که هستتي وقتي دل    

 زودتر دور بشي و 
 نتوني .. 

  
شه ..از اینکه حرفت خریدار      شتر می اونوقته که زبونت بند میاد..دلهره ات بی

 نداره ..از اینکه مجبور به 
 پذیرش چیزایي میشي که باب دلت نیستن .. 

شاید همه چي در اون حالته که مجبور به ق     شي ...که  سته طرف می بول خوا
 زودتر تموم بشه و تو 

 بتوني راهي براي تنفس بیشتر پیدا کني 
  

اما بعضتتي وقتا هم بد نیستتت که کمي این فضتتا رو تحمل کني ..حداقلش     
 اینکه با تحملش مي توني 

 حرف دلتو بزني و خودتو خالص کني 
  

مد بیشتتتر نباشتته ..اگه اجازه بدید توي من فکر مي کنم نیازي به رفت و ا-    
 همون یه هفته فکرامو 

 بکنم و بعد جوابمو بدم 
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با سکو ت معنا داري نگاهم کرد اب دهنمو قورت دادم و سرم رو کمي پایین     
 گرفتم که گفت : 

  
                    

  
ما-     که جوابتو از همین حاال هم براي هفته بعدم ا ده کرده من فکر مي کنم 

 باشي 
  

نگران ستترم رو باال اوردم عصتتباني نبود اما به وضتتوه معلوم بود که کمي     
 دلگیر شده 

قاشتتم و چنگالشتتو اروم برداشتتت و با لبخندي که معلوم نبود براي چیه در     
 حالي که مشغول به 

 خوردن شده بود گفت : 
ه این فکر مي کني کاما بدم نیستتتت ..حداقلش اینکه توي این یه هفته به -    

 چرا مي خواي بهم جواب 
 نه بدي 

  
 رنگ از صورتم پرید    

  
 و امیدوارم دلیلش هر چي که باشه ... بي معني نباشه ...و قانع کننده باشه -    
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شده بودم ...از اینکه غیر م*س*تقیم بهش گفته بودم ينه      چقدر خجالت زده 

 ي...و اون خوب مندورمو 
 گرفته بود 

  
سه که بخوام بهش نگاهم      ست به غذا بزنم ..چه بر شد د حتي دیگه روم نمی

 کنم 
  

بخور ...غذاش خوشتتمزه استتت ..من که غذاهاشتتو دوستتت دارم ...اینجا -    
 کشف دوره مجردیم بوده 

  
شرم زده دستم رو بلند کردم و قاشقم رو برداشتم معلوم بود که داره با متلب     

  بهم حالي مي کنه
که چون قبال ازدواج کرده شتتاید بهش جواب رد دادم ..شتتایدم من از ناراحتي 

 داشتم اینطوري درباره اش 
 فکر مي کردم . 

  
شو مي خورد      شت غذا شده بودم ..اما اون با ارامش دا دچار عذاب وجدان 

 حتي نگاهمم نمي کرد... 
 اطر اینکه مي خواستنه از اینکه دیگه نخواد حتي رومو ببین .... احتماال به خ

 من معذب نباشم . 
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 لیوان دوغش رو برداشت و به لبهاش نزدیب کرد و گفت :     

  
                    

  
یاد خودم -     اون روز که روي برانکارد دیدم داشتتتي بیمارو احیا مي کردي 

 افتادم ...منم همچین تجربه 
 اي رو داشتم 

  
 دوغش رو خورد و گفت : به خنده افتاد و قلپي از     
ست به اطراف نبود ..اما از اینکه -     صال حوا شده بودي فروزش ..ا خنده دار 

 با اون هیکل نحیف و 
با اینکه دو مرد دیگه کنارت بودن  یه نفرو نجات داده بودي  کوچیکت ..جون 

 ..ازت خوشم اومد..هر زن 
سش مي رفت پي اون سي که  دیگه اي جاي تو بود ..مطم نم همه حوا س لکه 

 روي لباست افتاده بود 
 تا جون اون مریي بدبخت 

  
 خنده اش بیشتر شد:     
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شت پس مي -     سما از گیجي دا سي یو ...کلهر ر سي  یا اون روزي که توي 
 افتاد 

 سرم رو بلند کردم خیره نگاهم مي کرد..لبخند هنوز روي لبهاش بود :     
سعي مي-     ساس  سائل خانوادگیتو  از اینکه تو مواقع ح شي و م کني اروم با

 قاطي کار نکني واقعا 
 تحسینت مي کنم 

  
شو از دور لیوان جدا نکرد و به لیوان با      ست شت اما د لیوانش رو روي میز گذا

 همون لبخند خیره شد: 
  

ماه دوم انترنیم بود و من پزشتتب آنکال یکي از بخشتتا توي یه بیمارستتتان -    
 ل بزرگ دولتي و مس و

 دوازده تا بیمار بودم . 
این قضتتیه بر مي گرده به چندین ستتال قبل ...اون روز در حالي که فکر مي     

 کردم با سر زدن به چند 
شتم توي  شون بزرگترین کار دنیا رو کردم .... دا ضعیت سي کردن و تا بیمارو برر

 رست براي خودم 
 ستم خستگي در مي کردم و فکر مي کردم که چقدر ادم موفقي ه

  
حتي از نبود بچه هاي دیگه استتتفاده کرده بودم و جفت پاهامو انداخته بودم     

 روي میز کوچیب وسط 
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 اتاقي که کسي توش نبود 
..دنیا بدجوري به کامم بود که یهو صتتتداي اعالم کدمو از بلندگو شتتنیدم     

 .چشمامو باز کردم و با خودم 
شو چب کردم پس  ضعیت ساعت پیش و ست احتماال بگفتم نیم  شکلي نی از م

 پرستارا هول کردن ..... 
دوباره چشمامو بستم ..که یه کد دیگه اعالم کردن ...احتمال دادم مربوط به     

 یه پزشب دیگه 
استتت ..بازم چشتتمامو بستتتم و با خودم گفتم ..امروز چه روز بدیه ..اما هنوز 

 پنج دقیقه نگذشته بود که 
 شد و به من گفت :  پرستار بخش با عجله وارد رست

  
                 

  
 دکتر، بیمار شما به محرکها پاسخ نمیده . -    

  
آماده شتتنیدن چنین خبري نبودم چرا که نیم ستتاعت پیش حال بیمارم خوب     

 بود...حتي باهاشم کلي 
 شوخي کرده بودم ... 
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اره ار دبه ستترعت بلند شتتدم و به ستتمت اتاقش رفتم متوجه شتتدم که پرستتت    
 راست مي گه و خبري 

از هول شتتدناي الکي نیستتت ..بیمار تنفس ستتطحي داشتتت و نمي تونستتتم 
 نبضشو لمس کنم . حالم از 

 اون روز کلهرم بدتر بود 
  

از اونجایي هم که هنوز رزیدنت ارشتتد نیومده بود همه به من نگاه میکردند     
 و منم به بیمارم ...شرایط 

 رن تو یه کاري بکني و جون کسي رو نجات بدي بدیه که همه انتدار دا
یه دفعه تصتتمیم گرفتم براي نجات بیمارم هر کاري انجام بدم . صتتفحه     

 نمایش فعالیت الکتریکي رو 
بدون نبضو نشون میداد. سعي کردم مطالبي رو که تو کالسا یاد گرفته بودمو به 

 خاطر بیاورم و یادم 
 امپول جور واجور به بیمارم تجویز کنم . آمد که به طور مکرر باید چندتا 

  
ستم که یب کاتتر مرکزي به      شده بود، پس از پرستار خوا از بیمار رگ گرفته ن

 من بده و در عرض سه 
دقیقه کاتتر را تو مستتیر فمورال با موفقیت تعبیه کردم . ..چه حالي براي خودم 

 مي کردم فروزش ....حاال 
بزرگ فرض مي کردم که کارم درسته ... حتي فکر  با این کارم خودمو یه پزشب

 مي کردم بهتر از 
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رزیدنت ارشدم ، چرا که تونستم تو ماه دوم انترني بدون حضور رزیدنت ارشد 
 کاري مهمي رو انجام بدم 

  
  hعوامل قابل برگشت رو دوباره با خودم مرور کردم به تمام عللي که با )    

  
لمي ، هیپوکستتي و هیپوولمي فکر کردم . بیمار (شتتروب میشتتدن مثل هیپوکا    

 انتوبه شده بود و  دوز 
 مختلف دریافت کرده بود. پس تصمیم گرفتم که یب آمپول دیگه تجویز کنم . 

  
شته بود.      سخ نداد. تقریبا       دقیقه گذ اما بیمارم به هیچ کدوم از این کارا پا

 به شدت عرق کرده 
چه  که  حال بودم ، فکر میکردم  که تو همون  بدم  جام  کار دیگري مي تونم ان

 رزیدنت رسید و از من پرسید 
 که سطح گلوکز خون چقدره . 

  
                     

  
  

تا گفتم نمي دونم ستتریع .«نمیدونم »منم مثل خنگا خیلي صتتادقانه گفتم     
 دست به کار شد و کاراي 
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 کرد که من هیچ کدومشونو انجام نداده بودم 
  

 نگاه پرستارا بدجور رو مخم بود ..     
 خنده موحد بیشتر و بیشتر شد :     
همونجا بود که رویام درباره بهتر بودن از رزیدنتم به سرعت از بین رفت و  -    

 فهمیدم هنوز هیچي از 
 پزشکي نمي دونم 

  
شتتانس اوردم که با اون همه تجویز... بیمارم دچار مشتتکلي نشتتد...تجویز     

 ون روزت ....منو یاد چند ا
سال پیشم انداخت ...شاید باورت نشه تا دو سه ماهي حتي جرات نمي کردم 

 داروي ساده اي رو 
 براي بیماري تجویز کنم 

  
سخت گیریا..بي خوابیا...درس خوندناي زیادي مي تونه اونقدر      گاهي وقتا 

 موثر باشه که تو حتي 
م مام دوره نمي توني فکرشتتو بکني ..من توي ت ام دوره دانشتتجویم ..توي ت

 تخصص گرفتنام ..روزي نبوده 
 که بیشتر از  ساعت خوابیده باشم ..شاید هم کمتر 

شدیدي به      ستم که عالقه  خیلیا تو بخش فکر مي کنن من یه ادم عقده اي ه
 اریت و ازار زیر 
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 دستام دارم 
  

مي اومد از خجالت نمي با لبخند نگاهم کرد ..حرفهاي بچه ها که به یادم    
 تونستم سرمو بلند کنم 

  
اما همه این کارا براي خودتونه ...یادم میاد چند ستتالي رو که توي خارج -    

 بودم براي در اوردن مخارج 
سردخونه  ستان توي بخش  ش  توي یه بیمار درس و زندگیم بعد از نیمه هاي 

 اش کار مي کردم ..از 
 .مي دوني کارم چي بود ؟ نیمه هاي ش  تا خود صبح ....

  
 سرم رو بلند کردم و سوالي نگاهش کردم     

  
                      

  
البته هنوز اون موقع ها تخصص نگرفته بودم ..من مس ول اسانسوري بودم -    

 که جنازه ها رو توي 
 طبقات مختلف جا به جا مي کرد... 

 دم با چشمایي گشاد شده و متعج  بهش خیره ش    
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تا اوني که حتي چهره اش -     ندازه تمام عمرم مرده دیدم ..از ستتتاده اش  به ا
 قابل شناسایي نبود...از 

با دیدنشتتون دلش ریش مي  تا اون بچه هایي که واقعا ادم  ادم بزرگش گرفته 
 شد.. 

صبح وقتي بر مي گشتم خونه ...حتي حالم نمیشد ل  به چیزي بزنم ...اما     
 و سختیها  همه اون کارا

یه زماني بتونم برگردم عق  از  باور کن اگه  یات زندگیم بودن ... بهترین تجرب
 اینکه بخوام دوباره اون کاراو 

 بکنم اصال ناراحت نمي شم .... 
شي که باید مي      ستم ..چون همه تال از ندر خودم توي حرفه ام ادم موفقي ه

 کردم و کردم ...اما 
 دم ... توي زندگي شخصیم موفم نبو

شد...زني که دید و طرز فکرش با      سته خودم زنم  شتم که به خوا سري دا هم
 من کلي فرق 

نا رو نمي دونستتتم  که زنم نشتتتده بود ای تا وقتي  قت  داشتتتت ..و من هیچ و
 ...بهترین تفریحش خوش 

گذروندن با دوستتتاش بود ....چون من اکثرا بیمارستتتان بودم ...بهانه اش این 
 ه جوري بود که باید ی

سعي مي کردم عیدا رو توي  سرگرم کنه ...مني که با هزار جون کندن  شو  خود
 خونه باشم اون دنبال 
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تهیه بلیت براي ستتفراي خارج از کشتتورش بود که با دوستتتاش بره و خوش 
 بگذرونه ... 

  
 پوزخند زد:     
 من حتي یکبار هم دستپختش رو نخوردم ..دو سال همسرم بود اما  ساعت-    

 هم باهم زیر یب 
یا اون بود و من نبودم ...اون از من        یا من بودم و اون نبود.. ستتقف نبودیم ...

 سال کوچیکتر بود ...و 
ادعاش توي اخرین روزاي زندگیمون این بود که من دارم کم کم پیر میشتتم و 

 زندگیش رو دارم تباه مي 
سابش واریز م  ي کردم چنین ادعاهایيکنم ...جال  این بود که وقتي پول به ح

 رو نداشت توي مهموني 
دوستان و اشناییان از این که کنارم باشه هیچ احساس خوبي نداشت و همیشه 

 با دوستام بیشتر از 
 من حرف مي زد 

  
براي شتتنیدن ادامه حرفاش خیلي مشتتتاق بودم که ستتکوت کرد و بعد از     

 گذشت مدت کوتاهي خیره 
 رو عوض کرد و گفت : به نگاه مشتاقم مسیر حرف 
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که دارم از -     تو مي توني در مورد من هر فکر کني ...مي توني فکر کني 
 وضعیتت سوء استفاده مي 

شم ...مي تونم  س ول بخ ساس مي کنم م کنم ..مي توني فکر کني که چون اح
 هر خواسته اي ازت 

وني ي تداشته باشم ...مي توني فکر کني که ادم زیادي خواهي هستم ..حتي م
 توي دلت بهم بدو 

  
                

  
بیراه بگي ...اینا شاید حم تو باشن ..پس اصرار زیادي براي اشنا شدن بیشتر یا 

 تجدید ندر در مورد 
 جوابت نمي کنم ... 

هفته بعد اگه جوابت صتتد در صتتد منفي بود ....الزم نیستتت که چیزي بهم     
 بگي ...توي محیط کارم 

فکر کنیم که از اولشتتم هیچ حرفي بینمون مطره نشتتده ... و  ستتعي مي کنیم
 همون روال عادي رو ادامه 

 مي دیم 
  

که ستتکوت کرده بودم خیلي      ما از اینم  یدوارش کنم ...ا نمي خواستتتم ام
 ناراحت بودم : 

 امروز بهم گفتید که باید یه چیزایي رو بدونم که -    
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همین حاال ينه يستتت ..گفتنش لزومي  به ندرت براي تویي که جوابت از-    
 داره ؟... 

  
 سرافکنده نگاهم رو ازش گرفتم که گفت :     
 غذاتو بخور سرد شد... -    

  
حاال که به حرفاش فکر مي کنم ..مي بینم که اگه مي راشتتتم کمي بیشتتتر     

 باهم اشنا بشیم شاید 
دم ..بهتر بود که ندرم درموردش عوض مي شتتد..اما من دیگه حرفم رو زده بو

 توي سکوت غذامو مي 
شده بودم ...الاقل در  صاف  خوردم و دیگه بهش فکر نمي کردم ...خیلي بي ان

 مورد موحدي که مثل 
سایه گاهي توي بیمارستان هوامو داشت شاید هم بیشتر از گاهي...و من واقعا 

 در حقش بي 
 انصافي کرده بودم 

  
دم ...همهمه و رفت و امد امروز توي ستتتاعتي بود که وارد بخش شتتتده بو    

 بخش زیاد بود...به مرات  
سر منم کمي شلوه شده بود ... و همین باعک میشد کمتر به قضیه دیش  فکر 

 کنم ... 
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تا نیم ستتاعت دیگه هم باید مي رفتم اتاق عمل ..و بدتر از همه این بود که     
 عمل امروزم با خود 

د اما واقعا نمي دونستم باید باهاش چه برخوردي موحد بود ...البته که بدتر نبو
 داشته باشم .. 

 .یا اون چه برخوردي با من مي کنه ...     
  

هرچند چیز ناراحت کننده نبود..به هر حال یه خواستتتگاري بود که با گفتن     
 نه من تموم شده بود پس 

 نباید خودمو زیاد درگیرش مي کردم 
  

                  
  

شت      سته مي کردم که برم اتاق عمل ...که دیدمش دا شتم کارامو د کم کم دا
 از اتاقش در مي اومد 

که یکي از دکترا رو دید و باهاش دستتت داد و با خوشتترویي و خنده مشتتغول 
 حرف زدن شدن ...به سمت 

شه  شو زیر ندر گرفتم ..عادي مثل همی شم حرکات شه چ شن رفتم و با گو ستی ا
 بود...نمي دونستم 

با چهره اي  ثل هومن بود.. گه کستتي م قدر براش مهم بوده ..االن ا جوابم چ
 برزخي تمام طول روزو 
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ش  بهش گفته بودم نه ...حتما  سپري مي کرد..اما موحد انگار نه انگار که دی
 هم براش مهم نبوده ...و 

 همین مي تونست دلگرمم کنه که عذاب وجدان نداشته باشم 
  

 است یا نمب بدم خدمتتون ؟ خوردیش ..خوشمزه -    
ستادم      سیخ وای سرجام  صداش اب دهنمو قورت دادم و  شنیدن  از ترس یهو 

 که یوسف ادامه داد: 
شمات داري هي براش خط و -     بنده خدا چه هیزم تري بهت فروخته که با چ

 نشون مي کشي؟ 
  

بود  هوقتي به سمتش برگشتم و از نبود کسي پشت استیش خیالم راحت شد    
 عصبي گفتم : 

 کي من از دست تو سکته کنم ..خدا مي دونه -    
  

 خوب زنم بشي من دقیقا مي تونم بهت بگم که کي قراره سکته بزني -    
  

عصتتبانیت چند لحده پیشتتم با این حرف مستتخره اش از بین رفت و جاش     
 لبخندي نشست رو لبهام و 

 گفتم : 
 مگه عمل نداري؟ -    
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ال اونطور که تو داري به امیر حستتین جونم نگاه مي کني ..مي ترستتم وا-    
 تنهاتون بذارم 

 از لج سري براش تکون دادم و گفتم :    
  

 من اگه بدونم تو چرا انقدر این ادمو دوست داري ..همه چیز حل میشه -    
  

 کمي به سمت استینش چرخید و ارنجهشو به لبه اش تکیه داد و خیره به من    
 گفت : 

 تو نمي شناسیش وگرنه اینطوري درباره اش حرف نمي زدي -    
 دست به سینه شد و با تمسخر گفتم :     

  
                 

  
سش به ما هم بگو تا بهتر -     شنای شما که خوب می اه ..چه جال  ...خوب  ِِ

 بشناسیمش 
  

 گفت :  چهره اش مهربون شد و پرونده زیر دسشو به بازي گرفت و    
ادما رو از رو قیافه نشتتناس دختر...اگه بگم اخالقي داره صتتد برابر اخالق -    

 تو بهتر... باورت میشه 
 زغنبوت ؟ 
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 چه خوب که مدافعي مثل تو داره -    
 داري درباره اش بي انصافي مي کني -    

  
 نگاهمو ازش گرفتم وگفتم :     
 تو اینطوري فکر کن -    

  
 عه زد تو جاده خاکي : یه دف    
 این هفته میاي بریم کوه ؟ -    
 با وحشت گفتم :     
 تو این سرما؟ -    
کدوم سرما ؟..بهانه نیار دیگه ...از وقتي که برگشتم یه دل سیر باهام حرف -    

 نزدیم ...بریم که هم 
 خوش گذرونده باشیم هم اینکه حرفامونو بزنیم 

و ...شنیدن نداره ...رو من یکي حساب نکن ..من واال شنیدن خزعبالت ت-    
 فقط یه جمعه ها رو دارم که 

 به تو که چه عرض کنم ..به دنیا هم نمي دمش 
  

 یوسف حتي نشنید که من چي گفتم که براي خودش گفت :     
سحر روز جمعه منتدرم باش ...با تمام تجهیزات -     شد..کله  صوی   پس ت

 ..لباس گرمم فراموش نشه 
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 با چشمام بهش چشم غره رفتم :     
 من نمیام  -    
 دیگه ادامه نده تصوی  شد رفت -    

  
 دیگه مگه حرفمو گوش مي داد...؟     

 راستي یوسف باید کمکم کني -    
 پرونده رو باز کرد و گفت :     
 چه کمکي؟ -    
وحد هنوز در حال حرف زدن بود و به دو طرف ستتالن نگاهي انداختم ...م    

 خبري از پرستارا نبود و چند 
 نفري از همراهاي بیمارا در حال رفت و امد بودن : 

 قراره هومن پول نصف خونه اي که گرفته بودیمو بهم بده -    
  

 یه دفعه گوشاش تیز شد و دقیم به سمتم چرخید و منتدر شد:     
کنم ..دوستتت ندارم راحت مثل این بدبخت اما من مي خوام یه کار دیگه -    

 بیچاره ها بیاد و پولو جلوم 
 پرت کنه و بره و به زندگیش برسه 

  
 حاال دیگه مهربون نبود سرزنش گر نگاهم مي کرد:     

  
 مي خوام یه مرد کنارم باشه ..براي همین گفتم که تو -    



wWw.Roman4u.iR  406 

 

 ي آوا تو زندگیم یه احمم بیشتر ندیدم که اونم خودت بود-    
  

 عصبي بهش چشم دوختم و گفتم :     
 از کشفي که کردي خیلي خوشحالم ..حاال کمکم مي کني ؟ -    
 قدمي بهم نزدیب شد:     
 چه کمکي از دست من بر میاد؟ -    
 لبخند رو لبام نشست و گفتم :     
 مي خوام نصف اون خونه اي که به ناممه رو وقف کنم -    

  
 یچ .... حتي اخم و تخمم از صورتش رفت : خنده که ه    

  
  

 چه غلطي بکني ؟ -    
 با ناراحتي سرم رو کج کردم و گفتم :     
اینطوري دیگه نه مي تونه پوالي زنشتتو به رخم بکشتته و نه راحت توي اون -    

 خونه زندگي کنه 
  

 مگه شهر هرته ..هیچ مي فهمي چي میگي آوا؟ -    
 قیافه حم به جانبي به خودم گرفتم و گفتم :     

 آره که مي فهمم ..چطور؟ -    
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اوال به همین راحتیا نیست ..در ثاني..مي دوني اگه اینطوریم بشه اونم باید -    
 یا دوباره نصف سهم تو 

ست اجاره بده ..تازه اینا خوش  صفي که مال خودش نی رو بخره یا اینکه براي ن
 ن تو بینانشه ..ول ک

 روخدا..چرا پولتو نمي گیري و بکشي کنار 
 عصباني شدم ...انتدار داشتم کنارم باشه اما نبود:     
 تو با مني یا با اون ؟ -    

  
 جدي شد و براي اینکه صداش زیاد بلند نشه کمي به سمتم خم شد:     
 تو داري با زندگیش بازي مي کني ..این کارارو نکن آوا -    
 اینکه یادت رفته همین تو بودي که اون باال رو سرش اوردي ؟  مثل-    
اره من بودم ..پاشم وایمیستم ..اما خوردنشو ...خودش خورد..همه چیز با -    

 خودش بود نه با 
بازي نمي کنم ...شتتتاید خودش و زنش خوب  با زندگي آدما  زندگیش ..من 

 نباشن ..اما بازم یه زندگیه ... 
 زندگیشون از هم بپاشه ...  ممکنه با اینکارت

  
 و یه دفعه تو چشمام براق شد و گفت :     
 با یه مرد سر این جور مسائل شوخي نکن -    

  
 یوسفم داشت طرف اونو مي گرفت :     



wWw.Roman4u.iR  408 

 

نامم -     بد  با من این کارو کنه ؟..پس چطور مي تونه  پس چرا اون مي تونه 
 کنه ؟چطور مي تونه منو 

ستمال ک اغذي دور بندازه و یکي دیگه رو جایگزینم کنه ..؟هان ؟پس مثل یه د
 چرا من نتونم ؟...اتفاقا 

همین کارم مي کنم که بفهمه توي زندگیش هر غلطي رو که خواست نمي تونه 
 بکنه ...پرسو جو هم 

 کردم ...شدنش میشه ...البته یه خورده دنگ و فنگ داره 
  

                   
  
  

بگه که نگاهش به پشت سرم افتاد ...اشکام مي خواستن در  خواست چیزي    
 بیاد که یهو لبخند رو 
 لباش افتاد و گفت : 

 چه خوب دکتر دیدمتون ..مي خواستم بیام پیشتون --    
سف از      ساکت کرد ...یو ساکت  شمام ادکلن موحد در چند قدمیم منو  ست ا

 مقابلم کشید کنار و به 
...شاید حم با یوسف بود اما نمي تونستم انقدر  سمت موحد رفت ..برنگشتم

 راحت خونه اي که اون 
 همه براش زحمت کشیده بودمو دو دستي تقدیم زن هومن کنم 
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شماش      شتم ..نگاه موحد بهم افتاد...نگاه منم خیره به چ چند لحده بعد برگ
 شد 

  
م نداشتتت نگاهي که از دید یه غریبه هیچ معنایي نداشتتت ...حتي براي من    

 ...اروم بهش سالم دادم .. 
بدون کوچکترین حستتي ستترش رو تکوني داد و جوابم رو داد و بي تفادوت 

 روشو دوباره به سمت یوسف 
 برگردوند و شروب به حرف زدن کرد 

باز خداروشتتکر جوابم رو داده بود و کینه نکرده بود ...فکرم درگیر چندتا جا     
 بود...مطم ن بودم به موحد 

بدون در ندر گرفتن هر چیزي هی ما از اینکه انقدر زود و  ندارم ...ا چ حستتي 
 جوابشو داده بودم یه جورایي 

ناراحت بودم ...قضیه هومنم که با نبود یوسف و حرفاش داشت اریتم مي کرد 
 ... 

  
نگاهشتتون کردم ... توجهشتتون به من نبود...برگشتتتم و گوشتتیم رو از روي     

 استیشن برداشتم و از 
 کنارشون گذشتم 

  
تنها یوستتف بود که موقع عبور از کنارشتتون نگاهي به من انداخت ...اما     

 موحد همچنان گرم صحبت 
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کردن بود و نگاهمم نکرد ...به انتهاي ستتالن حرکت کردم تا به بخش جراحي 
 برم ..دیگه باید همه چي 

ضیه هومن ک شون کنه ...به غیر از ق سپردم به زمان تا حل سترو مي  م ه نمي تون
 توي این یه مورد به 

 حرف یوسف گوش کنم 
  

یب ربع بعد در حالي که همه منتدر موحد بودیم اومد ...یکي از اقایون که     
 کنارمون ایستاده بود اروم 

 طوري که فقط ما چند نفر بشنویم گفت : 
 فقط خدا کنه امروز از دنده لج پا نشده باشه -    

  
                   

  
  

 اتنا که معلوم بود از زیر ماسکش داره مي خنده گفت :     
صبح نبودید ببینید با خانوم دکتر -     شارژه .. شارژ  شازده ... نه بابا... امروز 

 رحیمي چه بگو بخندي 
 داشتن 

  
 به اتنا نگاهي انداختم با چشماش حواسش به موحد بود :     
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هم ما جماعت مقرون به صرفه ست ... و البته لیچار بار کردناش همیشه س-    
 خوشیاش با امثال 

 خانوم دکتر ارتوپِد مفصل بند 
  

ها نتونستتتن جلوي خنده هاشتتونو بگیرن و کمي بلند      چند نفري از بچه 
 خندیدن که موحد متوجه شد 

سفید  صورتش  صورتم پرید...اتنا که از ترس رنگ  شو بلند کرد..رنگ  سر و 
 شده بود اروم گفت : 

 یا پیغمبر -    
  

همگي اماده بودیم که بیرونمون کنه ...حتي مني که هیچي نگفته بودم ...اما     
 چون بین اون جمع 

 بودم مطم ن بودم که منم به تیر غیبش گرفتار میشم که گفت : 
 خیل خ  ..یکم دیر شده ..عملو شروب مي کنیم -    

  
ش     شوک زده به موحد خیره  شت توي این یب لحده هممون  دیم ..امکان ندا

 جور موارد از یه نفرمون 
 بگذره 

اتنا که با ناباوري خیالش راحت شده بود نفس صدا دارشو اروم بیرون داد و     
 گفت : 

 خدا به هممون رحم کرد -    
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 قدمي به سمت تخت برداشتم و اروم کنار گوش اتنا با تندي گفتم :     
به هممون رحم-     خدا  عد لطف کن و از این حرفاي  اره  کرد ..پس از این ب

 مفت کمتر بزن 
  

عصباني برگشت و بهم خیره شد ..اهمیتي بهش ندادم و در نزدیکترین جا به     
 تخت 

شت ...جو ارومي بود ...مثل قبل  شروب عمل مي گذ ساعتي از  ستادم ...یک ای
 ... با این تفاوت که موحد 

 ه بود امروز به هیچ کدوممون گیر نداد
  

                
  
  

سش یه جاي دیگه بود یا اتنایي که      شه حوا صا به اقاي تابان که همی صو مخ
 زیر زیرکي با بچه ها 

شو تکون مي داد که  صلگي اونقدر پا صودیاني که از بي حو حرف مي زد ..مق
 مي رفت رو اعصاب موحد 

 ...سماواتي که همیشه سواالي بي مربوط مي پرسید.. 
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موحد امروز هیچ کدوم از اینا رو نمي دید...فقط داشت عملشو مي کرد ..و     
 توضیحاتي که باید مي 

 دادو مي داد 
سش جمع عمل بود      شدم ...حوا سرم رو بلند کردم و بهش خیره  با نگراني 

 ...چشمامو حرکت دادم 
 و به دستاش خیره شدم ..تند و بي نقص مثل همیشه بود 

ما اخالق     به خود  ا دار داشتتتیم ...خود  که ازش انت نه ... هموني نبود   ...
 هممون ساکت شده بودیم از 

 اخالق جدیدیش 
  

شده بود بالخره طاقت نیورد و به مني      شاکي  ستم  اتنا که از ابتداي عمل از د
 که تمام حواسم به 

 صورت موحد بود نزدیب شد و زیر گوشم گفت : 
 تاپ تاپ مي کنه که اینطوري هواشو داري؟  ببینم نکنه دلت براش-    

  
 از دنیاي افکار دنباله دارم خارج شدم و با ناباوري به اتنا خیره شدم     
 چشمم که ازش بر نمي داري ...خبریه عزیز دلم ؟ -    

  
 رنگ پریده بهش خیره موندم که بالخره موحد به اخالق سابقش برگشت     

  
 هم نمي تونید ساکت بمونید...مثال اینجا اتاق عمله شماها ...دو دقیقه -    
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به من موند و      یه اي خیره  ثان به موحد خیره بودم نگاهش چند  با وحشتتتت 
 گفت : 

 دوتاتون همین االن برید بیرون -    
  

با ناباوري بهش خیره شتتتدم من حتي یه کلمه هم حرف نزده بودم اونوقت     
 منم داشت بیرون مي 

ضربه اي زد و  کرد...اتنا شونه ام  شونه اش موقع رفتن به  اخمالود چرخید و با 
 به سمت در رفت 

  
                  

  
موحد نگاهشتتو ازم گرفت ..بچه ها به من خیره شتتتدن و من به موحد که     

 داشت عملشو ادامه مي 
 داد...رنگ پریده و گر گرفته چرخیدم و به سمت در رفتم 

  
وي راهرو دستتت به ستتینه به دیوار تکیه داده بود تا منو دید از اتنا با حرص ت    

 دیوار جدا شد و به سمتم 
 اومد و گفت : 

 راحت شدي ؟ -    
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شتم ...کنارش      شو ندا صله بحک باها صبي بود م و حو خودم بدتر از اون ع
 زدم تا برم لباسامو عوض 

 کنم که از پشت سر بازومو چسبید و گفت : 
 توام هي با -    
 عصبي برگشتم و گفتم :     
خیلي پرویي...هرچي از دهنت در میادو که مي گي...عین این بچه ها هم -    

 شوخیاي مسخره مي 
سبوني...انوقت منو مقصر  کني ...به دکتراي بیمارستان هم ... همه چي مي چ

 تمام خرابکاریات مي 
 دوني ...؟ 

  
ست خودش ب     ساکت موند مي دون اني بیرون کردنمون بوده اما بعد یه لحده 

 از چند ثانیه اي از رو 
 نرفت و گفت : 

 من یه شوخي کردم که بخندیم ..نمي دونستم انقدر به خانوم بر مي خوره -    
  

اره که بر مي خوره ...خوشت میاد پشت سر دکتر رحیمي حرف در میاري -    
 ...؟از مورچه صدا در 

 میاد از اون بدبخت نه ... 
 دیگه داري خیلي بزرگش مي کني آوا -    
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بله که بزرگش مي کنم ..چون به خاطر جنابعالي پیش دکتر یه ادم حراف و -    
 سر به هوا نشون داده 

 شدم ... 
  

 روشو ازم گرفت و دستشو توي هوا تکوني داد و گفت :     
د ن کربرو بابا..حاال همچین میگه که انگار موحد کي هست ...خوب بیرو-    

 که کرد..هزار بار از این عمال 
 دیدیم ..چیزي رو از دست ندادیم که 

  
                  

  
  

 واقعا براش متاسف بودم ... براي الف پوشوني کاراش هر حرفي رو مي زد:     
شاید تو چیزي رو از دست ندي ...اما من اعتبارمو دوست ندارم از دست -    

 بدم 
  

شه اوه ..اعتب-     ار!..اونم براي کي ؟.... براي موحد!!....برو بابا..توام دلت خو
 ها ..یه ادم عصبي و بد 

عنم که دیگه داشتتتن اعتبار پیشتتش انقدر ارزش نداره ..واال من به این چیزا 
 اهمیت نمي دم 
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سر مي      شت ...تو خواباي خرگوشي خودش به  نه بحک باهاش فایده اي ندا

  برد...پس ولش کردم و
 براي عوض کردن لباسام رفتم . 

  
 پشت سرم به راه افتاد :     
البته ممکنه که مندور از اعتبار یه چیزاي دیگه باشتته ...هان ؟ندر خودت -    

 چیه ؟ 
  

 کم کم داشتم صبر و حوصله ام رو از دست مي دادم     
 نکنه آوا دوسش داري که انقدر شاکي شدي ؟ -    

  
 ت و عصبانیت تمام وجودم رو گرفت و به سمتش چرخیدم ایستادم ...وحش   

  
 پوزخند گوشه لبش چهر ه اش رو به طور زننده اي بد نشون مي داد     
همین امثال تو ..باعک شدن چند ماه پیش اون حرفا پشت سرم در بیاد ... -    

 دیگه اجازه نمي دم که 
اگه صتتدام در نیومده ..چون  تو یکي بخواي با ابروم بازي کني... آتنا تا امروزم

 نمي دونستم اون طرفي 
 که با اقبالي بوده کیه که کاراشو کرد و به نام من زد .. 
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.اما یه کلمه دیگه بي ربط درباره من یا هر کس دیگه اي بزني بي برو برگرد     
 مي رم پیش دکتر 

یاي الکي مي  خت زیر میز بدب که تو از اون مریضتتتاي  تقوي و بهش مي گم 
 ري..به بهانه عمل ...یا گی

 همون به قول خودت شیریني که معلوم نیست براي چیه 
 رنگ صورتش پرید:     
 چرا حرف مفت مي زني ؟ -    

  
  

س  مي -     شه ...وقتي تو انقدر ارحت به من برچ فکر نمي کنم زیاد مفت با
 چسبوني ...گفتن 

 واقعیت که دیگه کار سختي نیست 
  

 در مي رفت ..رنگ صورتش حسابي قرمز شده بود:  داشت از کوره    
 خیل خ  ...برم به موحد بگم تو تقصیري نداشتي...راحت مي شي؟ -    

  
 محکم جوابشو دادم :     
 اره که میشم ... -    
لبهاش با لرزش از حرکت ایستتتادن ...انتدار نداشتتت این همه قاطعیت به    

 خرج بدم 
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ساعت دیگه عملش-     نم  نیم  سمت که بدونم جم شنا تمومه ..اما اونقدر مي 

 این کارم نداري 
رومو برگردوندم دیگه صتتداش در نمي اومد...نمي خواستتتم به روش بیارم     

 ..اما گاهي باید به ادما 
 حالي کني که فقط اونا زرنگ نیستن ...و نمي تونن که دور بردارند 

  
ي از بچه ها درباره وضتتعیت یب ستتاعت بعد در حالي که توي بخش با یک    

 یکي از بیمارا حر ف مي 
زدیم ...اتنا رو دیدم که گرفته داشتتتت مي رفت ستتمت اتاق موحد..زهرا که 

 مقابلم ایستاده بود با تب 
 خنده اي گفت : 

 فکر کنم که از جونش سیر شده باشه -    
  

 هیچ حرکتي از خودم نشون ندادم :     
شم خیلي بعد از رفتنتون از اتا-     ق عمل ...یه کلمه هم حرف نزد...توضیحات

 مختصر شد...یعني اصال 
 فقط انگار داشتیم فیلم مي دیدیم 

  
اتنا با ضتتربه اي وارد اتاق موحد شتتد و من رومو برگردوندم و به زهرا خیره     

 شدم : 
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 منو الکي بیرون کرد..من که حرفي نزده بودم -    
  

 و گفت :  دستشو گذاشت رو شونه ام    
  

   
  

ناراحت نشتتو..موحده دیگه ...اگه از این کارا نکنه که موحد نیستتت ..البته -    
 اتنا هم دیگه شورشو در 

 اورده ...شوخیاش داره بد میشه 
  

 بهش لبخندي زدم و گفت :     
 بي خیال ...خوب حاال کجا بودیم خانوم دکتر؟ -    
 گفت :  با خنده ضربه اي به شونه ام زد و    
 بیا توي اتاق مریي تا بگم کجا بودیم دکتر جان -    

  
 با خنده همراهش به سمت اتاق مریي رفتیم ...     

  
     *** 

شت مي      صورتي گریون دا وقتي از اتاق مریي در اومدیم اتنا رو دیدم که با 
 رفت طرف رست ...زهرا 
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 با تاسف سري تکون داد و گفت : 
بگذرونه ...خیلي دلم مي خواد بدونم موحد چي بهش گفته خدا به خیر -    

 که داره عین ابر بهار گریه 
 مي کنه 

  
 و بعد با شوخي چشمکي بهم زد و گفت :     
 تو نمي خواي یه سري به اتاق دکتر بزني -    
ست کلفت -     ش  بهم داده که پو شیف  سته انقدر  ول کن تو رو خدا ...در

 دارم  شدم ..اما باور کن که
پوست مي ندازم ...تا اخر وقت اصال دور و برش نمي خوام بپلکم که مطم نم 

 که منو ببینه شیفت ش  
 بهم مي ده 

  
بلند خندید و با گفتن اینکه باید بره جایي ازم خداحافدي کرد و رفت و منم     

 فرصت کردم به بیمار 
یه ستتري بزنم باره اش حرف مي زدن  یاد در که ز مه از  کوچولوي بخش  ..ه

 شیرین زبونیش زیاد تعریف 
سمت اتاقش  شمردم و به  صتو مغتنم  شتم ..پس فر مي کردن ...کاري که ندا

 رفتم 
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وقتي وارد اتاقش شدم مادرش روي صندلي کنار تخت نشسته بود و خودش     
 با بي حال داشت از 

 پنجره به بیرون نگاه مي کرد ..بهش نزدیب شدم و گفت : 
  
  
  

 الم خانوم کوچولوي...خوبي ؟ س-    
 صورتشو به سمتم برگردوند :     
گه کوچولوم ...چرا مي گي -     خانومم ... چرا مي گي کوچولو..ا گه من  ا

 خانوم ؟ 
 مادرش بهم لبخندي زد و منم خنده امو به زور جمع و جور کردم و گفت :     
 ببخشید -    
 نکنه توام اومدي سر به سرم بذاري ؟ -    
 با خنده لبمو گاز گرفتم و گفتم :     
 قربونت بشم چه حرفیه ...اومدم بهت سر بزنم ..اخه تعریفتو خیلي شنیدم -    
 اهان شنیدن کي بود مانند دیدنه دیگه نه ؟ -    

  
 خنده امو دیگ قورت ندادم ...مادرشم همراهم خندید     
چیزایي که شتتنیده بودم با دقیقا... و خوب شتتد که اومدم ...چون از اون -    

 حالتري 
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 بالخره خندید و دستشو بلند کرد و به سمتم گرفت و گفت :     
 من مهسام ..اسم تو چیه ؟ -    
 دستمو بلند کردم و دستشو گرفتم و گفتم :     
 منم آوا -    

  
 لبخندش عریضتر شد و گفت :     
 توام دکتري؟ -    
 :  سرمو تکوني دادم و گفتم    
 یه جورایي اره ..هنوز یکم مونده که دکتر دکتر بشم -    
 پس نباید بذارم که معاینه ام کني ..منم مي خوام دکتر بشم -    
 چه خوب .. مي خواي دکتر چي بشي؟ -    
 با صادقانه ترین لحن ممکن گفت :     

  
  
  

 دکتر دیگه -    
 ش : لبخند زدم به این حالت کودکانه و ساده ا    
 خوب خانوم دکتر ما حاال چند سالش هست ؟ -    
 با روق گفت :     
 سالمه -    
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ته دلم براش ستتوخت ..نه ستتتالش بود و اونوقت توي تخت بیمارستتتان     
 بود..مادرش که دیگه رنگ به رو 

شدم  شکر گزارش  سالمتي داده بود  شت ...یه لحده اي از اینکه خدا بهم  ندا
 که ازم پرسید: 

 ازدواج کردي ؟ -    
 مادرش با لحن دلخوري صداش زد که با لبخند رو به مادرش گفتم :     
 عیبي نداره -    

  
 و بعد رومو به سمت مهسا گرفتم و گفتم :     
 نه -    
 جدي و با چشماي گشاد پرسید:     
 چرا؟ -    
 لبامو با شیطنت تر کردم و گفتم :     
 نشده مورد خوب هنوز پیدا -    

  
 سوالي نگاهم کرد و پرسید:     
 مگه مورد خوب چه شکلیه ؟ -    
صندلي کنار پنجره رو برداشتم و نزدیب به تختش گذاشتم و روش نشستم و     

 گفتم : 
 امممم ..خوب مورد خوب ..خوب بذار ببینم .. -    
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شو مي خوا     شکل سا فقط  ست حاال مورد خوب باید از کجا مي اوردم ..مه

 ...منم که بعد از هومن به 
کستتي فکر نکرده بودم که یهو یاد موحد افتادم ..چه اشتتکال داشتتت مهستتا که 

 نمي فهمید دارم درباره 
 کي حرف مي زنم ..کسیم که تو اتاق نبود 

  
  
  

 مهسا با بي طاقتي گفت :     
 بگو دیگه -    
 تم : از بي قراریش خندم گرفت ..تو جام درست نشستم و گف    
 باید قد بلند باشه -    
 از توام قد بلند تر؟ -    
 اره عزیزم -    
 مکثي کرد و پرسید:     
 موهاش چطوري باشه ؟ -    
 نگاهي به مادرش انداخت که داشت با خجالت به مهسا نگاه مي کرد:     
 موهاش مشکي ...یکمم بزنه به خرمایي -    
 با شگفتي نگاهم کرد :     
 چشام چي؟اونا چه رنگي باشن ؟ -    
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 تو دلم گفتم :     
 اخه بچه اینا به تو چه ربطي دارن که با خنده گفتم : -    
 عسلي -    
لحده اي به چهره خندونم خیره موند که بادیدن کسي که پشت سرم ایستاده     

 بود سریع جهت 
 دیدشو تغییر داد و لباش از خنده کش اومدن و گفت : 

 م سال-    
 با شنیدن صداي پشت سرم ..احساس کردم دیگه نفسي براي کشیدن ندارم     
 سالم خانوم خانوما..احوال شما؟ -    
جا مي      یه  با خودش  ناستتو  بدشتت باز مي کرد و من  کا ش زمین دهن 

 بلعید..چشمامو محکم بهم فشار 
 دادم و یهو عین فنر از جام پریدم 

  
به ستتمت تخت رفت و م     ن اب دهنمو قورت دادم ..ابرو دیگه برام موحد 

 نمونده بود..اخه چه وقت 
یه  باید خرابکاریمو  ته قبل از رفتن  ید وایمیستتتادم ..الب با اومدن بود ..دیگه ن

 جوري درست مي کردم 
 مهسا که متوجه من شده بود یهو گفت :     
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 داري مي ري ؟ -    
ي که معلوم بود داشتتتت بهم مي خندید موحد با ابروهاي باال رفته و نگاه    

 نگاهي بهم انداخت که رو 
 به مهسا گفتم : 

 رنگو اشتباه گفتم ..مشکي بود عزیزم ..مشکي -    
 توي عالم بچگیش نگاهي به چشماي موحد انداخت و گفت :     
 تو که گفتي عسلي -    

  
رنگ پریدگي ضایع قلبم اومد تو دهنم ..به زور لبامو حرکت دادم و با همون     

 گفتم : 
شکي ...حاال خوب بگیر بخواب -     شتباه کردم ..من گفتم م عزیزم گفتم که ا

 ... 
 و سریع براي فرار از اتاق با یه ببخشید فرارو بر قرار ترجیح دادم ...     
وقتي از اتاق خارج شدم .. براي گندي که زده بودم با دست ضربه ارومي به     

 بعد کل پیشونیم زدم و 
صتتورتم با دستتت از خجالت پوشتتوندم ...اخه موحد االن براي چي باید مي 

 اومد تو اتاق ؟ 
  

به راه افتادم صورتم داه داه شده بود...دیگه مگه روم مي شد بهش نگاه کنم     
 ..وسط راه یهو 
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شتم که  سف تکون دادم و برگ سرمو با تا شتباه مي رم .. سیرو ا فهمیدم ..دارم م
 وحد از اتاق همزمان م

 خارج شد ..طوري که نزدیب بود بهش بخورم 
  

یدگي بهش خیره      با همون رنگ پر یدم و  ق  پر به ع قدمي  بل از برخورد  ق
 شدم ..شیطنت نگاهش 

 نشون مي داد که خوب اتویي دستش دادم 
  

هوا براي نفس کم اورده بودم که همزمان با حرکت دست راستم شروب کردم     
 رت گفتن به چرت و پ

 : 
تو اتاق عمل من نبودم که حرف زدم ..یعني شتتما اومدید ما همه ستتاکت -    

 بودیم ..بعد یهو .. 
شتیم بازي مي کردیم ..بازي رنگا...یعني اینکه کي  سا دا ستش االن با مه ..را

 چه رنگي رو دوست 
 داره ... 

  
 نم م حس کحرفام هر لحده بي معني تر میشدن و اینو به خوبي مي تونست    
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 خوب البته اون اشتباهي فکر کرد که من گفتم عسلي -    
  

یه دفعه نگام افتاد توي اون یه جفت چشم عسلي رنگ .. که خنده اش بیشتر     
 شده بود ..خرابکاري 

 پشت خرابکاري 
  

 ولي به خدا من رنگ عس ...یعني ..یعني -    
  

ا تکون دادم که چیزي براي خرابکاریم دستتتمو مشتتت کرده چندباري تو هو    
 پیدا کنم اما نمي 

کردم ..نگاهش حتي یه لحده هم ازم کنده نمي شتتد که دیگه قید همه چي رو 
 زدم و گفتم : 

  
 ببخشید من االن واقعا نمي فهمم که دارم چي میگم ...من ..من ..من -    

  
ست     سیدن ...از بي د و پایي که یه دفعه اي  ادامه حرفام به نوک زبونم نمي ر

 گریبونمو گرفته بود 
 داشتم حرص مي خوردم که گفت : 
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 خوب عسلي باشه یا مشکي ...مگه فرقیم مي کنه ؟ -    
  

گلوي خشب شدم به شدت نیاز به اب داشت ..داشتم حسابي از خجالت     
 میمردم و کاري نمي 

 تونستم بکنم 
  

شو گاز گرفت و وقتي دید کامال در مقابلش عاجز      شه لب شیطنت گو شدم با 
 نگاهي به چشمام 

 انداخت و سرشو اروم به سمتم خم کرد و گفت : 
  

خانوم دکتر چشتتم قهوه اي.... امشتتبو به جبران تنبیه اتاق عملت شتتیفت -    
 ش  

وایمیستي..فرداشبم وایمیستي ...االنم به جاي دکتر یعقوبي میاي بخش انژیو 
 کمب دست من تا یاد 

 بگیري بیمارستان جاي بازي نیست ..مخصوصا بازي رنگا 
  
  
  

 بعدم با بي رحمي سرجاش صاف ایستاد و ابروهاشو باال انداخت و گفت :     
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من یه ربع دیگه بخش انژیوم ..کارات بسپر دست یعقوبي ..امشبو دوتایي -    
 شیفت وایمیستید ...تا 

ساعت زنگ مي زنم که خو صبحم هر نیم  شاتون نیاد .....بهت خود  اب به چ
 گفتم که .... من به بي 

ضي بد  ش  حال مری خوابي عادت دارم ....واي به حالتون فردا بیام و بفهم دی
 بوده ..هیچ بهانه اي رو 

 هم قبول نمي کنم ... 
  

مي تونستتتم قستتم بخورم که داشتتت تالفي مي کرد ...در طول این  ستتال     
 تخصص گرفتنم هیچ وقت 

سر هم ...من براي  انقدر شت  ش  پ شتناک تنبیه ا م نکرده بود ...آخه دو  وح
 چي باید شیفت 
 وایمیستادم ...؟ 

  
ستتکوت مطلم بخش و دیدن قیافه غمباد کرده اتنا...کامال رو اعصتتابم بود     

 ...هنوز کلي تا صبح مونده 
 بود.. نگاهم به ساعت افتاد 

 پلکهامو روي هم گذاشتم و باز کردم : رو نشون مي داد... با کوهي از غم     
 اتنا دور تر از من مشغول اس ام اس دادن بود     
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کمي روي مبل ... پایین رفتم و خمیازه اي کشتتیدم ... پاهامو بلند کردم و     
 روي میز گذاشتم و پلکهام 

 رو بستم ... به شدت نیاز به خواب داشتم 
  

و گفتم که تقصیر من بود.... خانوم فروزش  به احمم دیوونه .... امروز رفتم-    
 تقصیري نداشتن ...عقده 

 اي میگه تا یه ماه حم نداري مرخصي بگیري 
بهش میگم من که تو اتاق عمل چیزي نگفتم ..میگه شتتیفت امشتتبو باید     

 وایستي.... میگم امش  
 باید برم خونه حال مادرم بده ..میگه فرداش  باید وایستي 

  
شب فرا پلکها     شو هاله اي از ا شما شدم ..چ مو از هم باز کردم و بهش خیره 

 گرفته بود: 
شیفت بهم مي داد..دیووانه رواني..عقده اي و -     هر کلمه اي که مي گفتم یه 

 بي همه چیز 
  

 پوزخند صدا داري زدم و گفتم :     
ي ي کارحاال خوبه که تو حرف زده بودي...اونوقت منم توبیخ کرد... کجا-    

 دختر ؟ 
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 سرشو بلند کرد و گفت :     
 میگم روانیه ....انوقت تویي که هي میگي نه و طرفشو مي گیري -    

  
 دستامو که گذاشته بودم روي سینه ام رو توي هم قالب کردم و گفتم :     
شتم که من بدبخت -     شم دارم ...اگه دا واال این تویي که میگي من بهش چ

 پاي تو زجر  نباید پا به
 میکشیدم ..تازه به جاي خانومم امروز رفتم آنژیو 

  
 تازه یادش افتاد که امروز از اون بخش با دستور موحد جیم شده بود     
 اره ها راست مي گي.... ببینم ..تو رفتي چیکارت کرد؟ -    

  
خندي لببه خنده افتادم ..مگه قرار بود چیکارم کنه ..با یادآوري بخش آنِژیو     

 زدم و گفتم : 
انقدر ستترم غر زد و ایراداي الکي گرفت که دستتت اخر صتتداي مریي -    

 بیچاره در اومد و گفت ..دکتر 
گ*ن*ا*ه داره کم تجربه استتت ...دکترم کم نیورد و گفت ..شتتما نگرانشتتون 

 نباشید..اینا نیاز دارن تا یاد بگیرن 
ش     ساس  ستم چه اح سبت به فکرشو کن اون لحده مي تون شنگي ن اعرانه و ق

 موحد عزیزم داشته 
 باشم 
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 آتنا به خنده افتاد و گفت :     
مي دوني من فکر مي کنم درموردت اشتتتباه کردم ... حاال معني نگاهاتو -    

 مي فهمم ..تو یه حس 
 انتقام نسبت بهش داري ..اره ..چه احمقي بودم که نمي فهمیدم 

  
 : به خنده افتادم و گفتم     
 خوشحالم از این که بالخره خودتو شناختي -    

  
 با حرص گوشیشو روي میز پرت کرد و گفت :     

  
                  

  
 آوا -    
شو      شی شد و گو سریع خم  شیش زنگ خورد  بلند تر خندیدم که یه دفعه گو

 برداشت و گفت : 
 این شماره ناشناس دیگه کیه ؟ -    
اد...به ثانیه نکشیده یهو تو جاش .. بلند شد و سیخ وایستاد و زودي جواب د    

 و با ترس گفت : 
 نه دکتر ما دوتامون بیداریم ..اتفاقا االن رکر و خیرتون بود -    
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با این حرفش ریستته رفتم از خنده ...االن موحد پیش خودش چه فکري مي     
 کرد 

 نه نه مندورم اینکه ... -    
  

 چ ...سفید شده بود که با تته پته گفت : رنگش عین گ    
 بله هستن ..اتفاقا االن باال سر مریي بودیم ..نه ..نه ...گوشي یه لحده -    
با چشتتمایي که به ستتختي مي تونستتتم بازشتتون کنم بهش خیره شتتدم ...به     

 سمتم اومد و گوشیشو 
 به طرفم گرفت و گفت : 

 دکتر با تو کار داره -    
ستم و گوشي رو با تعج     ش شتم و درست تو جام ن   پاها مو از روي میز بردا

 از دستش گرفتم 
شي رو      ست و منم گو ش صندلیش ن اتنا خیره به من عق  عق  رفت و روي 

 اروم گذاشتم دم گوشم 
 و گفتم : 

 سالم دکتر -    
 به ندر مي اومد که در حال مچ گیریه :     
 خواب که نبودید؟ -    
ینکه مي خواستتت اریتمون کنه نمي دوم چرا به خنده افتاده بودم ..به قول از ا    

 اتنا واقعا براي خودش 
 دیوونه اي بود 
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 نه دکتر -    
امیدوارم ...مریي اتاق  امروز زیاد حالش خوب نبود...قبل از رفتن بهش -    

 سر زدم ....وضعش بد 
م ساعت حواست بهش نبود ....پسرش یه ساعت پیش بهم زنگ زد ..هر یه نی

 باشه ...مشکل 
 فشارداره ...قند خونم داره ...هر چیزي پیش اومد سریع به من خبر بده .. 

  
  

                  
  

 دکتر یه ربع پیش بهش سر زدم خوب بود -    
  

 لحده اي سکوت کرد و گفت :     
 تو هر نیم ساعت وضعیتشو چب کن ... -    
 ونن این کارو کنن دکتر پرستارا هم مي ت-    

  
عصتتبي شتتد ..منم همینمو مي خواستتتم ...حاال که اریت مي کرد چرا من     

 نمي کردم ..اما واقعیتش 
 هم همین بود..وظیفه من نبود که هر نیم ساعت وضعیتشو چب کنم 

 پس من تو رو براي چي اونجا گذاشتم ؟ -    
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 دکتر دیگه براي چب فشار و -    
  

 ه صداشو برد باال و گفت : یه دفع    
فروزش ...کاري نکن که تا اخر هفته توي اون بیمارستتتان لعنتي نگه ات -    

 دارم ...وقتي میگم هر نیم 
 ساعت بگو چشم 

سیتاي موحد بي دلیل هم      سا ستم و باز کردم ..البته ح شمامو ب با حرص چ
 نبود ...همین شیفت 

اشتته ..مرض نداشتتت که بخواد از شتت  هم مي تونستتت براي من تنبیه کافي ب
 خواب خودش بزنه و اریتم 

 کنه ... براي همین بهش گفتم : 
 چشم دکتر -    
 باشنیدن چشمم بدون هیچ حرف دیگه اي تماسو قطع کرد     
 نفسم رو با حرص بیرون دادم و گوشي رو با عصبانیت روي میز پرت کردم :     
 چي گفت که کفرتو در اورد ؟ -    

  
شدم      لحده اي خیره نگاهش کردم و بعد بدون محل دادن بهش از جام بلند 

 و با برداشتن گوشیم 
 به سمت در رفتم که پرستار با عجله وارد اتاق شد و گفت : 

 از بخش اورژانس تماس گرفتن و خواستن که زودتر برید پایین -    
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شنیده ...نگاهي ب شو زد به اون راه که یعني ن شدیدا اتنا که خود هش انداختم ..
 خودشو با گوشیش 
 سرگرم کرده بود ... 

  
                    

  
شو چب  ضعیت نگران مریي اتاق  هم بودم ...اما از اونجایي که یه ربع پیش و

 کرده بودم ...با خودم 
تصتتمیم گرفتم اول برم اورژانس و بعد از برگشتتت دوباره بهش ستتر بزنم ...به 

 ود پرستاري که منتدرم ب
 سري تکون دادم و گفتم : 

 حواست به مریي  باشه ...من زود بر مي گردم ...خانوم دکترم هستن .. -
  

 چشمي گفت و منم سریع به سمت اسانسور رفتم 
  
 *** 

در اسانسور که باز شد نگاهم به دو انترني افتاد که باال سر مریي ایستاده بودن 
 ...مرد بیچاره نگران و 

 جواب دادن به سواالشون بود .  شوک زده در حال
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 پرستار بخش که منو از قبل مي شناخت سریع به سمتم اومد و گفت : 
تا نکردن - کار مثبتي این دو مده  قا او که این ا ماس گرفتم ...از وقتي  من ت

 ...دکتر یزدانیم براي کاري نیم 
و  ستتاعت پیش رفت و هنوز نیومده ..این بنده خدا هم همشتتم مي گه درد داره

 اون دوتا وایستادن 
به سمتشون رفتم .... پرستار که معلوم بود دل خوشي ازشون نداره سرشو بلند 

 کرد و گفت : 
 لطفا برید کنار خانوم دکتر اومدن -
  

شدم ..یکي از  سته بود نزدیب  ش هر دو کنار رفتن و من به مردي که لبه تخت ن
 اون دوتا گفت : 

 ئم طبیعیه مشکل خاصي ندارن دکتر...همه عال-
  

 نگاهي به رنگ و روي مرد کردم که خودش گفت : 
توي قفسه سینه ام درد دارم .. انگار بازومم گرفته ...نفس کشیدنم داره سخته -

 میشه 
 اون یکي که مي خواست حرفي زده باشد گفت : 

 آقا حساس شدي چیزي نیست -
سرش  شم زدم و  شیمو که دور گردنم انداخته بودم و توي گو سینه گو رو روي 

 اش گذاشتم و خواستم 
 نفساي عمیم بکشه ... 



wWw.Roman4u.iR  440 

 

  
                   

  
صداي ضربان قلبش نامندم بود ..گوشي رو برداشتم و خواستم بهش بگم که 

 دراز بکشه که در یب 
لحده باورنکردني ستترش به دوران افتاد و چشتتماش ستتیاهي رفتن و یهو روي 

 تخت افتاد 
شت ع شو باز دو تا دختر با وح شدم و پلکها سرش خم  سریع باال  ق  رفتن ..
 کردم و با گوشي دوباره 

 ضربان قلبشو چب کردم ..دیگه صداي قل  رو نمي شناختم 
  

شتم همونطور که  ستگي یه روزه انتدار این یکي رو ندا رنگم پرید ...بعد از خ
 به مرد خیره بودم برگشتم 

 و با دیدن پرستار بلند گفتم : 
 له کن ...ایست قلبي ایماني عج-

ستگاه دفیبریالتور رو آماده  ستار دیگه در کوتاه ترین زمان د ایماني همراه دو پر
 کردن ... 

  CPRتوي فاصله اماد کردن دستگاه ...
  

 رو بدون فوت وقت شروب کرده بودم 
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دخترانترني که از ترس به لرز افتاده بود کمي جلو اومد ودرستتت پشتتت ستترم 
 ایستاد و گفت : 

 خوب بود به خدا -
 حواسم به شمردن تعداد ماساژام بود که باز گفت : 

 خانوم دکتر -
 عصبي همونطور که ماساژمي دادم سرش فریاد زدم و گفتم : 

 بکش کنار -
ستش  سمت اون یکي دو شت روي دهنش و به  شو گذا ست شماي گریون د با چ

 رفت ...با نگراني 
 برگشتم و ایماني رو صدا زدم و گفتم : 

 پس چي شد این دستگاه ؟ -
 ایماني بدو به این سمت تخت اومد و گفت االن اماده میشه .. 

با نگراني همونطور که دستتتام روي ستتینه مرد بود و ماستتاژمي دادم به ستتاعت 
 نگاهي انداختم ..زمان 

 داشت از دست مي رفت 
  
  

                   
  

شوک بدم اما از اینکه بعد از من دست تنها براي اولین بار نبود که مي خواستم 
 پزشب دیگه اي نبود 
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 کمي به وحشت افتاده بودم 
ست انجام بدم  ایماني پدالو رو آماده ژل زدن مي کرد ...براي اینکه مو به مو در

 و براي خودم تکرار کنم 
 با حالت دستوري گفتم سطحشونو  میلي متر ژل بزن . 

  
ها بستتتش از باال با یه حرکت کشتتیدم بقیه پیرهن مردو بدون توجه به دگمه 

 ..چندتا از دگمه هاش کنده 
 شدن و بقیه با فشارم از جاشون در اومدن 

  
ایماني رنگ پریده تر از من سریع ژال رو زد و پداال رو به دستم داد... دستهامو 

 طوري روي سینه اش 
 قرار دادم که یکیش روي پنجمین فضتتاي بین دنده اي چپ و اون یکي دستتتم

 روي فضاي بین دنده اي 
 راست زیر استخوان کالویکول باشه 

  
با اینکه خودم داشتتتم دیوونه میشتتدم اما ظاهرم رو اروم نشتتون مي دادم ..هم 

 براي ارامش خودم و هم 
 بقیه .. 
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اون دوتا انترن که حسابي کشیده بودن عق  که با شنیدن صداي موحد قبل از 
 دادن شوک پدال ها رو 

 بیمار دور کردم از سینه 
 چند دقیقه است ؟ -

یایي مي  ته داشتتتم ...برام دن که این چند وق بدترین لحداتي  دیدن موحد در 
 ارزید...دست و پام رو گم 

 نکردم و گفتم : 
  VFدقیقه است دچار  -
  

 )فیبریالسیون بطني(شده 
اولین بار بود که مي دیدم عینب به چشتتم زده ...کیفش رو روي یکي از تختا 

 رها کرد و با عجله با 
 همون کت و شلوار توي تنش اومد کنار دستم و پداال رو گرفت و بهم گفت : 

  CPR- 

  
  

                   
  
  

 رو چند دقیقه بود که شروب کرده بودي؟ 
 یب دقیقه و بیست ثانیه -
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 باالي سر مرد ایستاد و بهم گفت : 
 تاش کن ...   -

ستگاه رفتم و مو سمت د سي باز به  شماي مردو براي برر سریع یکي از چ حد 
 کرد و بعد پیرهن مرد رو 

 کامل کنار زد 
دفیبریالتور رو روي  تندیم کردم و گفتم اماده است ..توي دست راستش پدال 

  Apexمربوط به 
  

  Sternumو توي دست چپش پدال مربوط به 
  

 گرفت و بلند گفت : 
 اماده -

شتتوک رو وارد کرد ...دعا کردم با اولین شتتوک همه عق  رفتیم و اون ستتریع 
 برگرده و همزمان نگاهم به 

 دو انترن افتاد که داشتن از ترس پس مي افتادن 
  

شتتوک اول تاثیري نداشتتت ...موحد کمي رنگش پریده بود که با تندیم دوباره 
 دستگاه شوک دومو دوباره 

که برگشتتتت ..نفس حب حه بود...  به صتتف گاهم  س شتتتده وارد کرد فقط ن
 امو..بالخره بعد از چند دقیقه نفس 
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 گیر ..به راحتي بیرون دادم 
  

 با برگشت مرد موحد رو به ایماني کرد و گفت : 
 سریع ببریدش بخش -
  

شد ....که  ست به کار  سریع د سري تکون داد و همراه دو پرستار دیگه  ایماني 
 نگاه موحد که به من در 

تاد ..عینکشو با انگشت اشاره کمي باال داد و یب قدیمش قرار گرفته بودم ... اف
 گفت : 

  
                    

  
 شانس اورد زود خودشو به بیمارستان رسونده بود -
  

 با تعج  بهش خیره شدم و از اینکه حضورش اینجا برام سوال شده بود گفتم : 
 من تازه باال سرش رسیده بودم که ازحال رفت -
  

یماني و بقیه که در حال جا به جا کردن و بردن مرد به چیزي نگفت و من به ا
 بخش بودن نگاهي 

به ستتمت کیفش که روي تخت پرت کرده بود رفت و منم  نداختم ..موحد  ا
 پشت سرش رفتم دو انترن با 
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ترس به موحد خیره شتده بودن ...اما موحد اصتال نگاهشتون نمي کرد که بهم 
 گفت : 

 تو پایین چیکار مي کني ؟ -
  

ستوریش پاي تلفن با متلب گفتم ح شتم که با یاد اوري لحن د اال همینو کم دا
 : 
شار و قند خونش که ایماني - سر بزنم براي چب ف شتم مي ر فتم به مریي   دا

 تماس گرفت و 
 گفت زود بیام پایین ...فهمیده بود کاري از دست این دوتا بر نمیاد 

  
  بالخره نگاهي به اون دوتا انداخت و گفت :

 پس دکتر یزداني کجاست ؟ -
 شونه هامو باال انداخت و گفتم : 

 در جریان نیستم -
با بردن مرد به بخش ...مي دونستم موحد هم باید بیاد باال...به سمت اسانسور 

 رفتیم ...وارد اسانسور 
ساس کردم داره  شدیم ..کمي عق  رفتم و به دیواره اتاقب تکیه دادم که اح که 

 نه خیره نگاهم مي ک
سرش تازه  شت  شدم که از اینه پ سرم رو بلند کردم و به نگاه خیره اش خیره  ..

 متوجه یه دسته موم 
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شتتدم ... که از بي خوابي به کل فراموش کرده بودم که توي رستتت براي مرت  
 کردن داده بودمشون 

بیرون که بعد از تماس موحد و اومدن پرستار بي خیالش شده بودم ..یعني کال 
 ون کرده بودم فراموشش

سرمو سریع گرفتم پایین و دسته مویي که به طرز ناشیانه اي بیرون ریخته شده 
 بود دادم تو که با 
 نیشخند گفت : 

 پس خواب نبودي دیگه ؟ -
 سرمو بلند کردم ..سرش رو با خنده تکوني داد و گفت : 

 یعقوبي هم البد الال تشریف دارن ؟ -
  

                    
  
  

 یب بود به خنده بیفتم : نزد
 نه دکتر بخش بهش سپردم و اومدم پایین -

باز شتتتد همراش بیرون اومدم که هنگام عبور از در رستتتت  در استتتانستتور 
 ایستاد..متعج  پشت سرش 

 ایستادم که برگشت و بهم گفت : 
 عج  بخشو بهش سپردي -
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ال ي خیچند قدمي که ازش عق  بودم و طي کردم و در کنارش به اتنایي که ب
 دنیا...پاهاشو روي میز 

 گذاشته بود و با دهاني نیم باز به خواب رفته بود خیره شدم 
 موحد دست راستشو توي جی  شلوارش فرو برد و گفت : 

 دنیا رو اب ببره اینو خواب مي بره -
  

حرف دیگه اي براي نجات اتنا وجود نداشتتت ...امیدوار بودم مجبور نشتته تا 
 ت شبا رو اخر هفته تمام شیف

 بمونه 
 با خجالت سرمو پایین انداختم که خیره به اتنا گفت : 

یعقوبي هیچ وقت از اون دستته دکترایي نمیشته که من بخوام بهشتون اعتماد -
 کنم ..هیچ وقت 

 و به سمت اتاقش به راه افتاد 
شدم که بلکه بیدار بشه ... اما.. نه توي خواب  لحده اي ایستادم و به اتنا خیره 

 یقي فرو رفته عم
بود...اه پر حستترتي کشتتیدم و به ستتمت اتاق موحد رفتم ..در حال پوشتتیدن 

 روپوشش بود که بهم گفت : 
 برو باال سر مریي ببین همه چي رو به راهه ..منم االن میام -
  
 *** 
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نیم ساعت بعد وقتي از اتاق مریي خارج شدیم ...خوابالود با چشمایي قرمز 
 خواستم برم رست که 

 فت : گ
 به  سر زدي ؟ -

صال  ست که ا شتم یا موحد رو...خودش مي دون ش  یا خودم رو میک من ام
 وقت نکردم ... 

 از وقتي رفتم اورژانس و برگشتم متاسفانه وقت نکردم -
  

                  
  

زبونش رو توي دهنش چرخشي داد و بي حرف به سمت اتاق رفت ...چشماي 
 اونم قرمز تر از من بود 

...توي دلم به اتنا هر چي از دهنم در مي اومد مي گفتم که دست تنهام گذاشته 
 ...الاقل باید بخشو 

 مي گردوند 
  

شکر حالش خوب بود که  سر زدم ..خدا رو به ناچار دوباره همراهش به بیمار  
 باز بهم دستور داد که 

 فشار خون و قندشو چب کنم و خودش از اتاق بیرون رفت 
ق بیرون اومدم دیدم که رفت توي اتاقش ..ستتاعت رو نگاه کردم ... وقتي از اتا

 و ربع شده بود...تنها یه 
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 لیوان چایي مي تونست سر حالم بیاره 
ساز.. لیواني چاي براي خودم ریختم ..اتنا ي عزیزم  ست رفتم و از چایي  به ر

 همچنان در خواب 
 کودکیهاش دست و پا مي زد 

هام نزد به لب به لیوان رو  ید موحدم ل که شتتتا با خودم فکر کردم  که  یب کردم 
 ه*و*س کرده باشه ...اونم 

 خسته است 
  

لیوان دیگه اي برداشتتتم و براي اونم چاي ریختم ...وهر دو لیوانو توي ستتیني 
 کوچیب پالستیکي 

شو توي  ساقه طالیم رو در اوردم و مقداری سکویت  سته بی شتم و از کیفم ب گذا
 پیش دستي گذاشتم و 

 مت اتاق موحد به راه افتادم به س
  

صندلیش رو کمي به سمت پنجره چرخونده بود و سرش رو به عق  تکیه داده 
 و پاهاشم دراز کرده 

بود...به چشماي بسته و موهایي که کمي نامرت  شده بودن نگاهي انداختم و 
 ضربه اي به در زدم 

 چشماشو باز کرد و سرش رو به سمت در حرکت داد... 
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 یني رو باال اوردم و بهش نشون دادم و گفتم : کمي س
 گفتم شاید ه*و*س کرده باشید -

 لبخند خسته اي زد و گفت : 
 چایي یا قهوه ؟ -

 رگ شیطنتم گل کرد: 
 دکتر امکانات دولتیه ... -
  

                   
  
  

با همون خستتتگي لبخند شتتو ادامه داد و من ستتیني رو به ستتمت میزش بردم 
 و جمع کرد و ..پاهاش

صتندلیشتو چرخوند به ستمت میز و دستتشتو بلند کرد تا لیوانو از توي ستیني 
 برداره 

 همزمان با برداشتن لیوان گفت : 
 ممنون ... از ظهر به بعد دیگه هیچي نخوردم ...هنوز وقت نکردم برم خونه -

پیش دستي حاوي بیسکویتا رو مقابلش گذاشتم و لیوان به دست مقابل میزش 
 تادم که گفت : ایس

 چرا ایستادي ...بشین -
 از خستگي رو پاهام بند نبودم ....به سمت صندلي رفتم و حین نشستن گفتم : 
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 باور کنید هر نیم ساعت بهش سر مي زدم نیازي به اومدنتون نبود -
  

 لبخند زد و خیره به لیوان گفت : 
  

سري بزنم که- شتم از این ور بود.... گفتم یه  سیر برگ ر خیال خودم راحت ت م
 بشه ..و گرنه مي دونم 

 اونقدر بي مس ولیت نیستي که به حرفم اهمیت ندي 
ست  ش سخت چقدر به دل ادم مي ن شنیدن این تعریف بعد از یب روز کاري 

 ... 
یب کرد و ستتکوت کرد..من هم در این ستتکوت  هاش نزد به لب به لیوان رو  ل

 ترجیح دادم قلپي از چایي بي 
 نو بخورم ... مزه بیمارستا

 بعضي وقتا چیزاي بد مزه هم ادمو سرحال میارن -
 نگاهش کردم ..مندورش چایي بود ....اما نگاهش به سمت در بود ... 

 ز گوشه چشم نگاهي به سمت در انداختم ..کسي نبود : 
 زیادم بد مزه نیست -

 و قلپي از چایمو خوردم که گفت : 
 من زیاد اهل چایي نیستم . -
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و بلند کردم و بهش خیره شدم ..در حالي که ارنج دو دستش رو روي لبه سرم ر
 هاي میز گذاشته 

بود..لیوانو دو دستتتي چستتبیده بود و اروم اروم چایش رو همونطور خیره به در 
 مي خورد 

  
                    

  
  

 به یاد ش  پیش و شام و خواستگاري افتادم ..انگار نه انگار حرفي بینمون زده
 شده بود..لیوانو کمي 

 پایین تر اوردم و به محتواي توش خیره شدم 
هیچ حرفي براي گفتن نبود ..خستتته از شتترایط به وجود اومده دوباره نگاهش 

 کردم و گفتم : 
 نمي رید خونه ؟ -

تاد  عت روي دیوار اف به ستتتا گاهش  هاش دور کرد و ن به ي لیوانو کمي از لب ل
 ..خیره به ساعت دوباره لیوان 

 رو به لبهاش رسوند و با ارامش مشغول خوردن شد 
  

 نزدیب بود از کار و کردارش به خنده بیفتم که گفت : 
شمامو - ساعتم نمي تونم چ تا خونه ام زیاد راهه ...تا بخوام برم و بخوام ..نیم 

 روي هم بذارم ... 
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  ت :و بالخره بعد از این همه مدت نگاهش به سمتم ُسر خورد و با لبخند گف

ستم ..و باید اعتراف کنم که دارم از بي - شیفت وای ش  با تو  شد ام سمت  ق
 خوابي میمیرم 

  
با چشتتمایي خواب آلود به زور جلوي خنده امو گرفتم و از جام بلند شتتدم و 

 گفتم : 
 پس با اجازه اتون من برم ..شما هم کمي استراحت کنید -
  

عق  تکیه داد و به تخت جمع  لیوان خالي از چایش رو روي میز گذاشت و به
 و جور گوشه اتاقش که 

 مخصوص بیمارا بود خیره شد و گفت : 
 توي  ساعت گذشته تنها  ساعت خوابیدم -
  

سته و غیر  شدم ..نگاهي خ سمت تخت بود خیره  به نگاه خیره اش که هنوز به 
 قابل فهمي داشت 

  
شتم ...جهت دید سمت میز رفتم و لیوان چایش رو بردا شو عوض کرد و به به 

 من خیره شد: 
 حواست به بیمار جدیده باشه ...من بیدارم ...هر چي شد بهم اطالب بده -
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 سرم رو تکون دادم و با گفتن چشم به سمت در رفتم : 
دلت براي اون یعقوبي هم نستتوزه ...برو بیدارش کن ...تا خودم نیومدم باال -

 سرش 
  

با گاز گرفتن لپم از داخل قورت دادم و با گفتن چشتتمي دوباره ... از  خنده امو
 اتاقش خارج شدم 

  
 *** 

ستتتاعت نزدیب  بود ..اتنا رو که بعد از در اومدن از اتاق موحد به زور بیدار 
 کرده بودم ...دوباره یب 

 ساعت پیش به خواب رفته بود... 
دقیقه هم .... پلکهام رو روي  اما من تمام طول دیش  رو حتي نتونسته بودم دو

 هم بذارم ... 
شیر تا  سها و بدني خرد و خاک شروب روز جدید و حس اینکه باید با همون لبا

 پایان وقت امروز مي 
موندم ...حالم رو بد مي کرد..نیاز به یه دوش داشتتتم ...اما خارج از دستتترس 

 بود..حتي باید امش  رو 
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 نبود...  هم مي موندم ...مصیبت بدتر از این
  

سعي مي کردم با خوردن  ستان  سلف بیمار ناراحت و گرفته در حالي که توي 
 صبحونه کمي خودم رو 

ستترحال بیارم ..یوستتف رو دیدم که از مقابل در ستتلف داشتتتت عبور مي 
 کرد...خیره نگاهش کردم با 

نگاهم متوجه حضورم توي سلف شد و با لبخندي مسیرش رو به داخل عوض 
 کرد و گفت : 

 به به خانوم دکتر توبیخي ... -
  

 نگاهي به قیافه خسته و خواب آلودم انداخت و خندید: 
 قیافه اشو -
  

ست ..خیره بهش  ش شید و روش ن صندلي مقابلم رو بیرون ک چیزي نگفتم که 
 لبخندي زدم و گفتم : 

ساعتم نخوابي - ستي و خونه نري و یه  شیفت وای ش  اینجا  بذار ببینم توام دو 
 افه ات بهتر از من ...قی

 میشه یا بدتر ؟ 
  

http://www.roman4u.ir/


 457 عبور از غبار

ارنجشتتو روي میز گذاشتتت و چونه اش رو به کف دستتتش تکیه داد و با خنده 
 گفت : 

 من باید کشف کنم که چرا موحد انقدر زغنبوت منو اریت مي کنه -
  

                     
  
  

خداروشتتکر کستتي توي ستتلف نبود..با چشتتمایي پف کرده لیوان چاییم رو 
 داشتم و گفتم : بر
 خبر نداري بدون ... امشبم بهم شیفت داده -

 ابروهاشو با شیطنت و تعج  باال داد و با خنده گفت : 
 شوخي نکن -
 به ندرت به این قیافه شوخي میاد..از حاال غصه ام گرفته -
  

 نه الزم شد من برم باهاش صحبت کنم -
ستم  شونیم رو به د شتم و پی سلیوان رو روي میز گذا شماي ب ته تکیه دادم و با چ

 گفتم : 
نه ..مي ترستتم بدترش کني ...یه شتت  دیگه هم بهم شتتیفت بده ...فعال که -

 چشمام دارن آلبالو گیالس 
مي چینن ..یه شتت  اضتتافه دیگه بهم بده .. بي برو برگردد بیناییم رو از دستتت 

 مي دم 
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 حاال به خاطر چي توبیخت کرده ؟ -
  

شیطنت بهم مي خندید ..چاله روي لپش موقع خندیدن چشمامو باز کردم ..با 
 چهره اش رو بدجوري 

 نمکي مي کرد : 
تاق عمل حرف زد ..دیواري کوتاه تر از من گیر نیورد - نا جانت تو ا هیچي ات

 منم همراه اون توبیخ کرد 
  

 امروز صبح دیدمش ..خیلي زود اومده -
  

 پایین دادم و گفتم : با شیطنت ابروهامو همونطور خواب آلود باال و 
 آه ام گرفت ..دیش  خودشم توي بیمارستان بود -
 جدي ؟ -
 چشمامو بستم و باز کردم و گفتم : -
 اوهوم -

شت و  شو روي میز روي هم گذا ستا ست و د ش صاف تو جاش ن با ناباوري 
 مشکوک ازم پرسید: 

 موحد دیش  بیمارستان بود؟ -
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 از این سوال درک نکردم و جواب دادم :  اصال مندورشو

 اره -
 توي سکوت نگاهي به چهره ام انداخت و لبهاشو با زبون تر کرد و پرسید: 

 مطم ني ؟ -
 وا..اینکه مطم ن بودن نمي خواد ..باور نمي کني برو از اتنا بپرس -
 پس چرا... -

 یدم : رسبه لبهایي که براي نگفتن ادامه حرفش بسته میشدن خیره شدم و پ
 پس چرا چي ؟ -
  

 متوجه تغییر حالت توي چهره اش شدم که گفت : 
 هیچي -

هنوز منتدر ادامه حرفاش بودم که صتتندلي رو عق  کشتتید و بلند شتتد... با 
 تعج  نگاهش کردم : 

 داري مي ري؟ -
  

 از ساعت چند اومد بیمارستان ..؟ -
 م و پرسیدم : تکیه ام رو از میز فاصله دادم و به صندلي تکیه داد

یادم نیستتت ...بخش اورژانس بودم که اومد..بیمار بد حال داشتتتیم ..چطور -
 مگه ؟ 
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 از حالت چهره اش مي شد فهمید..که رهنش درگیر جاییه 
 صبحونه نمي خوري ؟ -
  

 نه از شیطنتش خبري بود و نه از لبخندش : 
 نه تو بخور..نوش جونت ..بعدا مي بینمت -
  
  

                     
  

چنان بي حرف به ستتمت در رفت که یه لحده احستتاس کردم که این یوستتف 
 نیست ...به رفتنش تا دم 

شده  صبحونه ام تموم  شدم ..بدجوري تو فکر فرو رفته بود... سلف خیره  در 
 بود..از جام بلند شدم و 

پشتتت ستترش از ستتلف خارج شتتدم ...نگاهش کردم داشتتت مي رفت بخش 
 وي فکر جراحي ..بدجوري ت

گذشتتتو  نارش مي  که از ک ها رو هم  چه  بود حتي جواب ستتالم یکي از ب
 نداد..یعني معلوم بود که 

 متوجهش نشده بود 
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سف      ساس کردم که این یو سمت در رفت که یه لحده اح چنان بي حرف به 
 نیست ...به رفتنش تا 

م شده تمودم در سلف خیره شدم ..بدجوري تو فکر فرو رفته بود...صبحونه ام 
 بود..از جام بلند شدم و 

پشتتت ستترش از ستتلف خارج شتتدم ...نگاهش کردم داشتتت مي رفت بخش 
 جراحي ..بدجوري توي فکر 

گذشتتتو  نارش مي  که از ک ها رو هم  چه  بود حتي جواب ستتالم یکي از ب
 نداد..یعني معلوم بود که 

 متوجهش نشده بود 
  

فرو بردم و به ستتمت بخش حیرون از رفتارش دستتتامو توي جی  روپوشتتم     
 رفتم ... 

     **** 
ستراحت به رست مي رفتم      شتم براي ا ساعت کاري بود ...کم کم دا اخراي 

 که موحدو دیدم که با 
 یکي از همراهاي بیمار داشت حرف مي زد ... 

سر و وضع اونم زیاد مرت  نبود..و خستگي از سر و روش مي بارید...دستي     
 به  از روي مقنعه ام

 گردنم کشیدم و نگاه ازش گرفتم ...و به سمت رست رفتم 
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وارد اتاق که شتتدم چندتا از بچه ها مشتتغول بگو وبخند بودن که با اومدنم     
 حرفاشونو قطع کردن و 

 یکي از اونا گفت : 
 بمیرم از دیروز سر پایي -    
 نفسم رو بیرون دادم که اون یکي گفت :     
 در نمیاد؟..برو بهش بگو چرا اینطوري مي کنه  خوب چرا صدات-    

  
 اما همون اولي جوابشو داد و گفت :     
 بره به کي بگه ؟..اون مگه حرف تو گوشش مي ره ...؟ -    

  
  

                     
  

 بعد رو کرد به من گفت :     
 حرف اینو گوش نکنیا..نرو..بدتر مي کنه ... -    
 ه چیزي مي گفتن که اتنا از پشت سر وارد شد و گفت : هر کدومشون ی    
 تازه امشبم داریم ..شماها که االن مي رید ...خوشبحالتون -    

  
یکي از بچه ها که حستتابي از رفتار موحد عصتتباني شتتده بود رو به هممون     

 گفت : 
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 الآخه جونیم براتون مي مونه ؟..مگه شتتما نگهبان شتتبید؟..اي بابا..ما مث-    
 دکتریم ...احترام و 

 شخصیتمونو همش مي بره زیر سوال 
  

 اتنا که انگار هم درد پیدا کرده بود پیششون رفت و گفت :     
که هي -     مده  ها ستترش او ما این بال قده داره ..حت من فکر مي کنم این ع

 سرمون خالي مي کنه 
ز توي کیفم نفستتم رو از حرفاي بیهوده اشتتون بیرون دادم و گوشتتیم رو ا    

 برداشتم و براي تماس با 
 شخص مورد ندرم از رست خارج شدم 

 مقابل پنجره ایستادم و شماره اشو گرفتم :     
 الو سالم ...فروزش هستم ... -    

     ... 
 ممنون ..خوب هستین شما -    

     ... 
شلوغه اگه مور-     سرم  دي نداره من امروز قرار بود بیام خدمتتون .... اما یکم 

 فردا حول و هوش 
 ساعت  بیام 

     ... 
 بله ممنون ...اگرم تونستم زودترهم میام .. -    

     ... 
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 نه نه مطم ن ...باشید..ندرم بر نمي گرده ..قطعیه -    
     ... 

 بله ..بله ...بازم ممنون ...فردا حتما خدممتون مي رسم ...خداحافظ -    
  

                     
  
  

ُسر دادم ...و از پنجره      تماسو قطع کردم و گوشي رو به داخل جی  روپوشم 
 به محوطه بیمارستان 

 خیره شدم ... 
  

از خستگي داشتم میمردم ... بهتر بود مي رفتم و تا قبل از رفتن بچه ها یکي     
 دوساعتي رو مي 

 خوابیدم ... 
 اشتم هم سرم درد مي کرد و هم توان ایستادن ند    
شماي قرمز از      شت ...با چ ساس گرماي بدني که در نزدیکم قرار دا اما با اح

 خوابم سریع چرخیدم و 
با دیدن موحد کت و شلورا پوش نفسم را با احتیاط بیرون دادم و قدمي به عق  

 رفتم و گفتم : 
 ببخشید متوجه اومدنتون نشدم -    
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 جره به بیرون خیره شد و گفت : نگاهي سر سري بهم انداخت و بعد از پن    
 الزم نیست امش  بموني ..مي توني بري -    

  
گفتن همین دو جمله حتي خواب رو هم از چشتتمام فراري داد و عوضتتش     

 تمام وجودم پر شد از 
 خوشي 

 یعني دیگه الزم نیست ش  بمونم ؟ -    
  

 نگاهشو از پنجره گرفت و به چشمام خیره شد و گفت :     
 تا ندرم عوض نشده زودتر برو..نه الزم نیست بموني -    
  

 انقدر خوشحال شده بودم که خنده به لبام اومد و گفتم :     
 ممنون دکتر ... -    
 و با عجله براي تغییر نکردن ندرش به سمت رست رفتم ...     
براي من در این وقت روز که آرزوي دو ستتاعت خواب بي دردستتر و داشتتتم     

 .... رفتار عجیبش ..براي .
 رفتن و موندنم ....مهم نبود...اتنا که روي مبل ولو رفته بود بهم گفت : 

 من یکم مي خوابم ...بعد از یه ساعت بیدارم کن ..تا تو بخوابي ..باشه ؟ -    
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اي گمه هکیفم رو برداشتتتم و به ستتمت کمدم رفتم و تند تند در حالي که د    

 روپوشم رو در مي اوردم 
 گفتم : 

 تو بخواب ...هر چقدر که دلت مي خواد بخواب ... -    
  

 مشکوک نگاهم کرد و گفت :     
 مهربون شدي عزیزم ؟ -    
 با خنده اي که دست خودم نبود گفتم :     
 آخه قرار نیست امش  در کنارت باشم عزیزم -    

  
 ع از روي مبل بلند شد و گفت : با تعج  و شگفتي سری    
 منم نباید بمونم ؟ -    
 تو رو نمي دونم ..اما به من گفت برو -    
 عصبي سرش و تکوني داد و گفت :     
 میمیري براي منم مي پرسیدي؟ -    
 فقط خندیدم ...اونم حرص خورد     
قدماي بلند از بخش که خارج شدم ..با عجله از ساختمان بیرون اومدم و با     

 از محوطه عبور کردم 
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شالم رو از توي کیفم در اوردم و روي مقنعه ام انداختم و نزدیب به دیواري  ...
 که زیاد توي دید 

نبود..مقنعه رو از زیر شال بیرون کشیدم و شال رو روي سرم کمي مرت  کردم 
 ...اینطوري احساس 

 مي کردم که کمي هوا به موهام رسیده .. 
  

س     شي حتي با نگهباني هم خداحافدي کردم و اون بنده خدا هم کلي با  رخو
 تحویلم گرفت 

ستم رو بلند      ست بگیرم ..د صمیم گرفت یه درب سیدم ..ت سرخیابون که ر به 
 کردم اما زود پشیمون 

 شدم ..یادم اومد که تو خونه هیچي براي خوردن ندارم ... 
فتم ...با خودم گفتم جهنم و ضتترر براي خرید باید یه خیابون باالتر مي ر    

 اینم روش دو ساعت دیرتر 
 ولي اخرش خونه است و استراحت ... 

شیدم و به راه افتادم      شالم ک شده از زیر  شال وچتري هاي ریخته  ستي به  د
 ...جال  این بود تا نیم 

ستتاعت پیش توي بیمارستتتان ..فکر مي کردم از بي خوابي از پا در بیام ..اما 
 انگار اصال خوابم نمي حاال 
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اومد ...شاید چیزي نزدیب به  قدم نرفته بود م که با شنیدن صداي بوق ماشیني 
 سرجام ایستادم 

 و به خیابون خیره شدم 
  

شت براي من بوق مي زد ...نمي دونم چرا      شین مد باالش دا موحد با اون ما
 با دیدنش فکر کردم 

م بگه برگردد بیمارستتتان و شتتیفتتو بمون ..غم عالم تو دلم ریخته مي خواد به
 شد.. 

با قدمهایي که به سختي روي زمین مي کشیدمشون به سمت ماشینش رفتم     
 ..شیشه رو پایین 

 داد..سرمو رو با ناراحتي بلند کردم و بهش خیره شدم : 
 مگه خونه نمي رفتي ؟ -    
 با خودم گفتم :     
 به تو چه که کجا مي خوام برم اخه -    
 بیا باال مي رسونمت -    
سري از ثانیه به نگراني ...به دو      شدم و در ک نارحتي نگاهم به تعج  تبدیل 

 طرف خیابون نگاهي 
 انداختم و گفتم : 

 نه دکتر مزاحم شما نمي شم ...االن یه دربست مي گیرم و مي رم -    
  خم شد و در جلو رو باز کرد    
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 با نگراني به در ورودي بیمارستان خیره شدم     
 منتدر بهم خیره شد و گفت :     
 چرا سوار نمي شي؟ -    
 مسیر شما یه طرف دیگه است دکتر ..به مسیر من نمي خوره -    

  
 چشماشو کمي تنگ کرد و گفت :     
 تو نگران مسیر من نباش ..سوار شو -    
نبود...این کارشو باید به حساب چي مي راشتم  کاش انقدر جلوي چشمام    

 ...محبتش یا 
 خواستگاري اونشبش ؟ 

ما رو مي دید و      یاد معطلش مي کردم ممکن بود کستتي از بچه ها  ید ز با ن
 چون اینکارا از موحد سالي 

 یکبار هم دیده نمي شد 
بود که باید تحملشون مي  مي راشت به یه حساب دیگه و دوباره کلي حرف    

 کردم ...دستمو روي 
دستتگیره در گذاشتتم و ستوار شتدم ...البته براي موحد فرقي نمي کرد...چون 

 اخالق خشکي داشت 
مطم ن بود کستتي درباره اش فکراي بد نمي کنه ...اگرم کستتي قرار بود خراب 

 بشه من بودم نه اون .. 
  

 به راه افتاد .  ..درو که بستم پاشو روي گاز گذاشت و   
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ناراحت از شرایطي که دوستش نداشتم با خودم فکر کردم ممکنه تا وقتي که     

 جدي بهش نگفتم 
نه همین برنامه ها ادامه داشتتته باشتته ..شتتایدم هنوز امیدوار بود بهش جواب 

 مثبت بدم 
شیدم و لبهامو تر کردم      ستي به موهاي زیرش ک شیدم جلو و د شالمو کمي ک

 هش بگم جناب که ب
 آقاي دکتر امیر حسین موحد جوابم منفیه ..پس این برنامه ها رو تموم کن .. 

  
زیر چشتتمي نگاهي بهش انداختم ..توي ستتکوت در حالي که ارنجشتتو به     

 قاب شیشه ماشین تکیه 
 داده بود رانندگیش رو مي کرد... 

 ي خورد اما ممکن بود اینطوري خیلي بد بشه ...خیلي بهش بر م-    
 اما اون قسمت دیگه از رهنم که طرفدارم بود گفت :     
خوب بد بشته ...حداقل خودت راحت میشتي..باید بفهمه که داري اریت -    

 مي شي 
  

شت ..نه اون حرفي زد و نه من خودمو      صدا و بي حرف گذ ساعت بي  نیم 
 خالص کردم ..نزدیب به 
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م ..باید تمومش مي کردم ...دکتر بود خونه بودیم که بالخره تصتتمیمم رو گرفت
 ...تحصیل کرده بود ..همه 

 این چیزا رو خوب درک مي کرد ..پس مي تونستم حرفمو بزنم ... 
سرم      شتم و  سه اي که توي دلم گفتم رودربایستي رو کنار گذا پس با یب دو 

 رو پایین گرفتم و 
 گفتم : 

گه جوابم منفي بود چیزي نگ-     ید ا ته بود ما خوب من فکر مي کنم گف م ..ا
 زبونن بهتون بگم بهتر باشه 

  
سمتم چرخوند و خیره نگاهم      سرش رو به  سته و قرمز  شماي خ با همون چ

 کرد ..ازش خجالت 
 کشیدم ...اما شروب کرده بودم و باید تا اخرش مي رفتم : 

  خوب من راستش گفته بودم یه هفته ..اما تمام دیشبو فکر کردم ...-    
  

                 
  

که هم      حالي  ته بودم ..و اون در  پایین گرف مدت ستترمو  مام  لت ت جا از خ
 حواسش به جلو بود و هم به 

 من فقط سکوت کرده بود 
سرم رو بلند کردم و با رنگ پریدگي از خجالت خیره به نگاه خسته اش گفتم     
 : 
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 من و شما به درد هم نمي خوریم دکتر .. -    
مردم و زنده شتتدم تا این یه جمله رو گفتم ...عوضتتش خودمو راحت کرده     

 بود..حرفم تموم شده بود.. 
نگاه کردن بهش ستتخت شتتده بود.... بخصتتوص که خیره نگاهم مي کرد     

 ...سرم رو پایین گرفتم و با 
 بند کیف دور دستم ور رفتم و به سختي گفتم : 

 من ..من ...متاسفم  -    
با لحني پر از تمستتخر در حالي که ننگاهش  به من بود ...که  همچنان خیره 

 داشت نگاهشو از من مي 
 گرفت و به رو به رو خیره مي شد گفت : 

رهن فعالي داري که توي اون همه کار و گرفتاري دیش  وقت کردي و به منم -
 فکر کردي 

 رنگ از صورتم پرید 
  

 حاال دلیلش ؟ -
اهي نگاهي به من مي نداخت و دوباره به جلو خیره سرم رو کمي باال بردم ..گ

 مي شد 
  

 میشه نپرسید -
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شین رو به کنار خیابون هدایت  شو باال انداخت و یه دفعه راهنما زد و ما ابروها
 کرد... ریتم ضربان قلبم 

صندلیش راحت تکیه  شین رو خاموش کرد و به  شده بود .... با ارامش ما تند 
 داد و گفت : 

 بگي ...چون حقمه که بدونم  نه ..باید-
  

کار برستتیم .... جوابي براش  به اینجاي  که اگه  نمي دونم چرا فکر مي کردم 
 داشته باشم ..اما 

که بودن ...چیزي کم  نداشتتتم ..یعني فکر مي کردم همه بي ستتر و تهن ... 
 نداشت البته اگه اخالق بد و 

 ي کم نداشت داشتن یه زن دیگه و سنش رو در ندر نمي گرفتم ..هیچ
  

 وقتي دید نگاهش نمي کنم ..سرش رو به سمتم چرخوند و گفت : 
باشتتته - گه داشتتتن ...ن یه زن دی به ستتن و  لت مربوط  که فقط دلی یدوارم  ام

 ....هرچند سنم کمي از تو 
 بیشتره ... من  سالمه و تو  سالت 

  
                  

  
 به لبهاش شکل و شمایلي داد و ادامه داد: 
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ب کمم نیستتت ...اما این دلیلو از تو انتدار ندارم ..چون فکر نمي کنم به خو-
 این چیزا زیاد اهمیت بدي 

 ...پس یه دلیل درست و حسابي برام بیار 
  

کمي مضطرب و نگران شده بودم ..مي خواستم همه جمله هاي توي رهنم رو 
 مرت  کنم ..با انگشتاي 

دم و خیره به داشبورد در حالي که سرد شده دستم ..دستي به گوشه شالم کشی
 واقعا نفس کشیدن 

 برام سخت شده بود گفتم : 
من یه بار ازدواج کردم ...حاال همون عقد..اما ازدواج کردم ...قبال هم بهتون -

 گفتم فعال امادگیشو 
شد..دیگه  ش  جلوي خانواده اتون زده  ندارم ...در ثاني با اون حرفایي که اون

 در فکر نمي کنم کسي ن
 مثبتي نسبت به من داشته باشه .. 

  
در مورد سنتونم ..نه ..من مشکلي باهاش ندارم ..فقط فکر مي کنم ..اخالق و 

 رفتار دو نفرمون زمین تا 
آستتمون با هم فرق مي کنه ...خانواده هامونم که اختالف زیادي دارن .چه از 

 ندر فرهنگي..چه از ندر 
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گفتنشتتون بي فایده استتت ...چون تفاوتا اقتصتتادي ..و خیلي چیزاي دیگه که 
 واقعا آشکارن 

  
شت با خودش فکر  شید ..دا ستي به موهاش ک شو بیرون داد و د صدا دار نفس 

 مي کرد...که یه دفعه 
 گفت : 

 فکر نمي کني حرفات یه خرده کلیشه اي و تکرارین ؟ -
  

 وقتي روشو به سمتم کرد به سحتي تونستم تو چشاش نگاه کنم : 
ستیم که این چیزا  منکر- ساله نی سر بچه   شم اما من و تو دختر و پ حرفات نمی

 بخواد تاثیر م*س*تقیم 
 توي زندگیمون بذاره ....به ندرت مي راره ؟ 

  
 لبهاي خشکم رو بهم فشردم ..حرف زدن سخت بود..خیلي سخت : 

نه اي که خودتو راحت - نا بهانن ..بها نا دلیل نیستتتن ..ای مي دوني چیه ؟ ای
 ني..از همون نگاه اولتم ک

تا اخر هفته هم  یه ...مي دونستتتم ... حتي منتدر ت  بت منف که جوا فهمیدم 
 نبودم ...چون جوابمو گرفته 

 بودم 
  

 دو سه انگشت دستشو بلند کرد و روي فرمون کشید و گفت : 
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با منو-  نداري..یعني بهتره جمله اتو درستتتت کني...تو امادگي زندگي کردن 

 توي ندرت ... هیچ وقت 
ته  نداشتت مادگي ازدواجو  که ا نه این یاد.. به وجود نم مادگي برات  چنین آ

 باشي..مشکل تو منم ..نه چیز 
 دیگه 

  
 نه مي تونستم حرفي بزنم و نه سکوتم به درد به خور بود... 

دستشو با کمي مکک از روي فرمون برداشت و روي دنده گذاشت و لحده اي 
 انگشتاي دستش  به

سرشو بلند کرد و لبخند تلخي زد و گفت  شد و بعد با یه تغییر  درجه اي  خیره 
 : 
  

 در هر صورت هر جا که هستي امیدوارم موفم و خوشبخت باشي -
  

ساس بدي که  ست چیزي از اح ستم نمي تون فرو رفتن ناخونهام توي گوشت د
 نصیبم شده بود از این 
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ه ...احستتاستتم فقط یب چیز بود..دلش رو شتتکستتته همه نامهربونیم رو کم کن
 بودم ..اما توي اعماق 

سي  ستن دل ک شک ست به خاطر ن وجودم حم رو به خودم مي دادم ..نمي تون
 خودم رو تا اخر عمر 

اسیر زندگي کنم که حتي یب ثانیه اش رو هم نمي تونستم تحمل کنم ...و چه 
 بسا همه اینها 

 ق سرد و بي روه موحد سرچشمه گرفته بود تفکراتي بود که منشاش از اخال
 *** 

 فصل دهم : 
از ستتتاختمون که در اومدم به ستتتاعتم نگاهي انداختم ..هنوز یکستتتاعتي از 

 مرخصیم مونده بود...کارم رو 
 تموم کرده بودم و باید بر مي گشتم بیمارستان .. 

.بالخره خودمو راحت کرده بود و تکلیف ستتهمم رو از خونه مشتتخص کرده 
 ودم ..هرچند خیلي دردسر ب

داشتتت ..االن دیگه خودشتتون مي دونستتتن و هومن ...اگه مي خواستتت مي 
 تونست سهمشو بفروشه 

 یا اجاره سهم منم بده 
 اصال از کارم ناراحت نبودم ... 

نه بزرگتر و  یه خو نه  که بخواد مي تو قدر پول داره  پدر دختره ان مي دونستتتم 
 قشنگتر براش بگیره ... 
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بخش که شتتدم مثل همیشتته بود امروز اتاق عملم داشتتتم اما هنوز تا اون وارد 
 موقع خیلي مونده بود... 

  
پرونده به دستتت در حالي که داشتتتم به ستتمت اتاق یکي از بیمارا مي رفتم 

 ...متوجه صداي کسي 
 شدم که داشت از پشت سر بهم نزدیب مي شد 

  
                   

  
 تشخیص بدم ..صداي اشناي گذشته ها بود  صداش رو خوب مي تونستم

  
 وقتي که بهم رسید هم قدم با من گامهاشو برداشت و گفت : 

 االن از دیدن صورت جدیدم داري کیف مي کني نه ؟ -
 پوزخندي زدم و پرونده رو توي دستم جا به جا کردم 

  
شیمون  - شه پ ست عزیزت بگو کاري مي کنم که از کارش براي همی به اون دو

 بشه 
 چرا به من مي گي ..برو به خودش بگو -

 صداش عصبي شد: 
 حالم از دوتاتون بهم مي خوره -
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 نگاهش نکردم و گفتم : -
 خوب بسالمتي... برو که کمتر حالت بهم بخوره -

 انگشت اشاره اشو به سمت گرفت و گفت : 
 تکلیف تو یکي رو هم روشن مي کنم -

 تم و گفتم : تب خنده اي کردم و نگاهي بهش انداخ
 بپا فیتیله روشن کردنات دستتو نسوزونه -
  

 لبهاشو بهم فشار داد و گفت : 
 مي بینم زبون دراز هم شدي ؟ -

خسته از تهدیداش یه دفعه سر جام ایستادم و به صورتش خیره شدم ..چه کرده 
 بود یوسف با 

 صورتش ..تازه مثال خوب شده بود 
دوتا کشتتیده هم تو توي صتتورتش مي  حدقل کاش اون روز پا میشتتدي و یه-

 زدي که دلم نسوزه چند 
 سال با یه ادم بي عرضه سر کردم 

 زورت بهش نمي رسه براي من قلدر بازي در نیار 
  

 چشماشو با عصبانیت بست و باز کرد و گفت : 
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 آوا تو هیچي نمي دوني -
  

 ر هم نمي خوردند حرفهاي تکراري که به درد جرز الیه دیوا
چرا مي دونم ..همه چیزو مي دونم ..اما تکرارش دیگه فایده اي نداره ...من -

 و تو دیگه زندگیمون از هم 
جداست ...نه تو دیگه خودتو اریت کن نه من ..لطفا هم توي مسائل شخصي 

 زندگیم دخالت نکن که 
 رم و با کي نمي دیگه از این بالها ستترت نیاد..به تو ربطي نداره من با کي مي

 رم 
  

 یه روزي به حرفام مي رسي که خیلي دیره -
 باشه حاال تا اون روز خیلي مونده ... -

ضیه خونه رو  سي بیرون دادم و نگاه ازش گرفتم و به راهم ادامه دادم ...اگه ق نف
 مي فهمید...از ایني که 

 بود دیوونه تر میشد..اما حقش بود. 
 *** 

اومدم ...چندتا از بچه ها رو دیدم که وستتط ستتالن با  وقتي از اتاق بیمار در
 همسر هومن در حال حرف 

زدن بودن ...بهشون که نزدیب شدم اتنا که باز با رفتن اونشبم از بیمارستان مي 
 خواست حالم رو 
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 بگیره با بدجنسي رو کرد بهم و گفت : 
 نمي خواي به صنم جون تبریب بگي ؟ -

 تم : ابروهامو باال انداختم و گف
 بابت ؟ -
اي بابا آوا جان بمیرم برات .... اونقدر توي خودت و مشتتکالتت غرقي که از -

 همکاراتم غافل شدي 
  

این دختر نیاز داشت که فکش یه تعمییر درست و حسابي بشه ..البته بنده خدا 
 دست خودش نبود 

 ...راتش مشکل داشت 
 تولد صنم جونه ..خانوم دکتر کلهر دیگه -

 دي هم روي اسم هومن داشت چه تاکی
 اه ..خوب بسالمتي -

 صنم چشم و ابرویي برام اومد ...نمي دونم چرا انقدر به خودش مي نازید ... 
سالیان سال در کنار خانواده از این جشنا  Ϳتبریب خانم دولت خواه ...ان شا-

 به شادي بگیرید 
  

                   
  
  

 اتنا دوباره یه حرف بي مربوط زد: وخواستم از کنارشون رد بشم که 
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 کادو نمي دي ؟ -
 ایستادم و به سمتشون برگشتم 

 اتنا لبخند مرموزي زد و گفت : 
 زشت نیست ؟... همکارمونه ..مخصوصا که خانوم دکتر کلهرم هستن ... -

 بیچاره ارش که باید اتنا رو تا اخر عمرش تحمل مي کرد 
 هم بده ... ما همه یه چیزي بهشون دادیم ..تو -

 بهش لبخندي زدم و گفتم : 
 خوب تو که انقدر به فکر مردمي ...جاي منم مي دادي دیگه -

 بچه ها خنده اي کردن و اتنا گفت : 
 عزیزم بهتر خودت بدي ..تا بقیه بدونن دیگه مشکلي با کسي نداري -

شو خوب گرفته بودن یه جوري نگاهم  صورتم پرید..بچه ها که مندور رنگ از 
 دن ...صنم هم که معلوم کر

 نبود درباره من و هومن چقدر مي دونه بدتر از همیشه بهم خیره شد .. 
 لبهام تر کردم و بهشون خیره شدم که یهو یوسف از کنارم رد شد و گفت : 

 به به میبینم که جمعتون جمعه  -
 یکي از بچه ها جعبه شیریني که صنم اورده بود رو به سمتش گرفت گفت : 

 یني تولد خانوم دولت خواهه شیر-
 یوسف نگاهي به صنم که با لبخند بهش خیره شده بود انداخت و گفت : 

به به ..دیگه چي بهتر از این ..خدا کنه همیشتته از این توال باشتته تا ما از این -
 شیرینا بخوریم 
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دستم رو با بي حوصلگي توي جی  روپوشم فرو بردم که یوسف به صنم گفت 

 : 
 کتر کلهر کادوي خوبي براتون گرفته ..اینطور نیست ؟ حتما د-

 صنم کمي رنگ به رنگ شد و گفت : 
 بله ..معلومه ...که هدیه خوبي گرفته -
  

                    
  

و توي یه چشتتم بر هم زدني ستتوئیچ ماشتتیني رو از توي جیبش در اورد و به 
 هممون به خصوص من 

 نشون داد که یوسف گفت : 
دکتر...واقعا قدرشو بدونید..من یکي که از این ولخرجیا براي زنم نمي افرین -

 کنم 
ستند با غر و ناراحتي ظاهري  سف رو مي دون شوخ یو همه بچه ها که اخالق 

 چیزایي بهش گفتن که 
 خودش گفت : 

 شماها چرا غر مي زنید ..اون بنده خدا باید غر بزنه که نمي زنه -
 همه خندیدن که صنم گفت : 

 کي شام عروسي دکتر؟  Ϳن شاا-
 یوسف که دو لپي شیریني تر ش رو مي خورد با چشمکي رو به جمع گفت : 
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 به همین زودیا -
 بچه ها که کلي با حرف زدن باهاش حال مي کردن پرسیدن : 

 مثال -
 یوسف خندید و گفت : 

 امروز نه فردا... -
 بچه ها مرده بودن از خنده که گفت : 

 که امروز فردا کنم ...شما ها چرا عجله دارید؟ مگه هندونه است -
که موحد از بخش جراحي خارج  همونطور در حال حرف زدن و خنده بودن 

 شد...بچه ها به محي 
 دیدنش هر کدوم سریع به بهانه اي پراکنده شدن و جایي رفتن ... 

یوستتف که از حرکت بچه ها به خنده افتاده بود نیم نگاهي به صتتنم انداخت و 
 ت : گف
 ندر منو مي خواي بهتر شیریني تو زودتر از اینجا ببري -
  

صنم که متوجه نشده بود چرا بچه ها انقدر براي رفتن عجله داشتن گنگ به من 
 و یوسف خیره شد 

 که بالخره موحد به ما رسید و یوسف الکي رو به من کرد و گفت : 
ساعت دیگه توي اتاق عمل تمام مر-- شه ..نیم  شره مي بله چرا ن احل کارو 

  Ϳدم ..شما هم که ماشا
 واردید دیگه با یه اشاره کوچیب متوجه میشید 
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به  با دیدن موحد  که  همینم مونده بود جلوي موحد ازم تعریف کنه ..صتتنم 
 سمتش چرخیده بود..بهش 

 سالم کرد و جعبه شیریني رو طرفش گرفت و با لبخند گله گشادي گفت : 
  

                     
  

 بفرمایید دکتر ..شیریني تولدمه -
موحد نگاهي به ما دو نفر انداخت ..من که ستتریع نگاهمو ازش گرفتم و به 

 پرونده توي دستم خیره 
شه با لبخند به  ضایع می صنم  ست به همین زودي  سف که مي دون شدم اما یو

 موحد خیره شده بود که 
 موحد به صنم گفت : 

 شیریني تولد؟ -
 ش خیره شد صنم با لبخند به

 انوقت شما چند سالتونه ؟ -
 رنگ صورت صنم حسابي پرید..سرم رو براي نخندیدن پایین گرفتم 

 خانوم این وسط معرکه گرفتي که به همه بگي تولدته ...؟ --
 صنم خجالت زده ...سعي کرد چیزي بگه : 

 من ..فقط -
ارستان دشه ...بیمهر روز که ادم یه جعبه شیریني بر نمي داره بیاره که بگه تول-

 فکر نمي کنم جاي 
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 این کارا باشه ..الاقل توي ساعت کار ..جاي اینکارا نیست 
 یوسف با دست جلوي دهنشو گرفته بود که خنده اش دیده نشه 

سمت  سري تکون داد و به  سف  سف انداخت و با تا موحد نگاهي به من و یو
 یوسف اومد و گفت : 

 رو مي تونم به تو بسپرم ؟  من فردا نیستم ..عمل خانم زبیري-
 یوسف دستشو از روي دهنش برداشت و گفت : 

 حتما ..البد براي همون .. -
 موحد زود سرشو تکوني داد و گفت : 

 نه ..ربطي به اون نداره ...یه کار دیگه برام پیش اومده -
 یوسف بهش لبخندي زد و گفت : 

 نگران نباش من هستم -
 از کنارمون بدون نگا ه کردن به من گذشت  موحد لبخند کوتاهي بهش زد و

  
 صنم با چهره اي غضبناک به رفتن موحد چشم دوخت و گفت :     

  
                  

  
 مگه چیکار کردم ...ایشون اصال دنبال بهانه ان ..و گرنه -    
 یوسف دستي به موهاش کشید و گفت :     
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شده بودن ...دکت-     ساعت کاري خوب همه بچه ها جمع  ست ندارن تو  ر دو
 که همه باید به 

 وظایفشون برسن ...کسي سهل انگاري کنه 
 صنم لبهاشو بهم فشار داد و ساکت شد و بهم خیره شد.     
شتتونه هامو باال انداختم و با نگاهي به یوستتف ستتعي کردم خنده امو قورت     

 بدم .. 
 موحد ناخواسته دلم رو خنب کرده بود     

  
نم که دیگه دل و دماغي براي شتتادي تولدش نداشتتت ....با ناراحتي به صتت    

 سمت استیشن رفت و 
 یوسف بهم نزدیب شد و گفت : 

 آخي طفلکي -    
  

 نیشم باز شد و یوسف ابروهاشو باال داد و گفت :     
 خدا موحد نگه داره که دلتو خنب کرده -    

  
 سرمو تکوني دادم و گفتم :     
ش مي دونه که موحد توي ساعت کار خوشش نمیاد بچه ها از اینکار خود-    

 کنن ..یا الاقل انقدر 
 شلوغش کنن 
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 باهم به راه افتادیم که پرسید:     
 حاال چند ساله اش شده بود که انقدر روق داشت ؟ -    
 خندیدم و اونم به خنده ام خندید و گفت :     
  اخر هفته سر جاشه ..یادت نره-    

  
 چشمامو با بي حالي بستم و باز کردم و گفتم :     
 واقعا که دیکتاتوري..به هیتلرم گفتي زکي -    

  
             

  
 کمي بلند خندید و منم خیره به لبخند و گونه برجسته اش بهش لبخند زدم     

  
    *** 
  

شمامو از هم باز کرد     ضربه اي که به بازوم خورد به زور چ ضاي با  م ...و به ف
 سرد و برفي رو به روم از 
 داخل ماشین خیره شدم 

شو که باید تا ظهر به اون باال -     سه ..پا شته ب شو ..هر چي بهت خوش گذ پا
 برسیم 
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 چرا قبول کرده بودم روز جمعه امو خراب کنم به خاطر یوسف ..واقعا چرا؟     
  

اي خونگي خوشتتمزه برات یوستتف ندرت چیه برگردیم خونه و من یه غذ-    
 درست کنم 

  
 همونطور که توي داشبورد به دنبال چیزي مي گشت گفت :     
سرحال بیاي ..پس تا -     صورتته که  ست ... توي  شتم روي بازوت نی اینبار م

 محبتم گل نکرده پیاده شو 
  

  دستي به شالم کشیدم و قبل از پیاده شدن خیره به سفیدي رو به روم گفتم :    
 اگه سرما بخوریم چي ؟ -    

  
 لبخندي زد و گفت :     
 پیاده شو و رو اعصابم راه نرو -    

  
 در و باز کرد و گفتم :     
 مورچه ... توام مگه اعصاب داري ؟ -    
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 پیاده نشو ببین دارم یا نه -    
ست پیاده     سرما که  خندیدم و با اینکه هنوز دلم خواب مي خوا سوز  شدم ..

 به صورتم خورد با ناله 
 دستکشامو از کوله ام در اوردم و گفتم : 

 خدا رلیلت کنه که توي چله زم*س*تون منو آواره کوه و بیابون کردي .. -    
  

شو محکم کرد و      ش شت و بند کف شین گذا سپر جلوي ما شو روي  با خنده پا
 گفت : 

ابي بهت خوش بگذره ... بهم مي گي خدا آخرش که بري و برگردي و حس-    
 حفدم کنه 

  
 ابروهامو براي مسخره کردنش حرکتي دادم و گفتم :     
 واي مامانم اینا.... -    

  
 خندید و گفت :     
 پس کو کالهت ؟ -    

  
یه لحده از بي خوابي... گنگ نگاهش کردم و بعد یه دفعه یادم افتاد که روي     

  داشبورد گذاشته
 بودمش 
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ستم و     شتم و دروب شین رو باز کردم و کاله بافتنیم رو بردا شتم و در ما ...برگ
 گفتم : 

  
وجدانن زنتم بود ...کله ستتحري از خواب بیدارش مي کردي که بیاي کوه -    
 ؟ 

  
با لبخند ایستتتاد و نگاهي به من انداخت که مي خواستتتم کاله رو از روي     

 شال بکشم روي 
شید سرم ... ستم بیرون ک به لبخندش لبخندي زدم که اومد جلو و کاله رو از د

 و گفت : 
 اونقدر خوابآلودي که ادم سرحالم خوابش مي گیره -    

  
و با همون لبخند یه دفعه کاله رو روي ستترم کشتتید و مثل پدري که بخواد     

 کاله رو روي سر بچه اش 
شروب کرد به درست کردن هر طرفش . ستامو بلند کردم درست کنه  .با خنده د

 و خودمم کمکش کردم 
 و گفتم : 

  
             

  
 بابا بزرگ من  سالمه بلدم کاله سرم کنم -    
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ضربه اي به نوک بیني      شتش  شو از کاله جدا کرد و با نوک انگ ستا با خنده د

 قرمز شده ام از سر ما 
 زد و گفت : 

 بوت تو کار بزرگترا دخالت نکن زغن-    
 خنده اي کردم و کوله امو رو دوشم انداختم و گفتم :     
 راه بیفت تا پشیمون نشدم ...بابا بزرگ -    

  
شتم از گرما مي      سرباالییا دا ساعت بعد در حالي که از راه رفتن زیاد و  یب 

 پختم گفتم : 
 حاضر بودم دوتا عمل پشت سر هم با موحد برم اما با تو کوه نیام -    

  
 با بدجنسي چشمکي بهم زد و گفت :     
 اگه با موحد مي اومدم بیشتر خوش مي گذشت ..تا شنیدن غرغراي تو -    
 خندیدم و پرسیدم :     
 یعني انقدر دوسش داري؟ -    

  
خندید..جوابي که نشتتنیدم ...دو بنده کوله امو گرفتم و کمي کشتتیدمشتتون     

 پایین و ازش پرسیدم : 
 باهاش صمیمي هستي؟  خیلي-    
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 در حالي که به نفس افتادن افتاده بود..نگاهي به من انداخت و گفت :     
 مندور؟ -    
 رومو ازش گرفتم و گفتم :     
 نترس چشمتون نمي زنم ..فقط پرسیدم -    

  
 سرشو تکوني داد و گفت :     
 آهان -    

  
  

سکوت کرد     شده براي همین  شکوک  شوني و دیدم کمي م ستي به پی م که د
 گونه اش کشید و 

 گفت : 
 هم صحبتي باهاشو دوست دارم -    
 نگاهش کردم :     
ما توي بخش ازش -     که شتت به ندرم اون دیوي  یاد...و  از ادبش خوشتتم م

 ساختید انقدرام ترسناک 
 نیست 

  
 سرمو گرفتم پایین و گفتم :     
 بد اخالق و خشکه  -    
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 فت و با احتیاط پرسیدم : چیزي نگ    
 خونه اشم رفتي؟ -    
یه دفعه وایستاد و به مني که یه قدم جلوتر از اون رفته بودم نگاهي انداخت و     

 گفت : 
 سوال اصلیتو بپرس -    
 رنگم پرید و زود گفت :     
صمیمي -     دیوانه ...مندورم این بود رفت و اومد خانوادگیم دارید ..که انقدر 

 تید؟ هس
  

 مکثي کرد و بعد به راه افتاد ..بهم که رسید ایستاد و گفت :     
 چي شده که امروز یاد موحد افتادي و هي ازش سوال مي پرسي؟ -    

  
 نفسمو با حرص بیرون دادم و گفتم :     
فاي بي مربوط مي -     گه چراي حر نده ..دی بدي خوب  نمي خواي جواب 

 زني؟ 
  

 به راه افتادم که به خنده افتاد و گفت :  و با عصبانیت    
ستا -     سوالتو بگیري...وای حاال چرا داه مي کني ؟...مگه نمي خواي جواب 

 تا بهت بگم دیگه 
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 همونطور که به راه افتاده بودم بدون اینکه وایستادم و یا نگاهش کنم گفتم :     
 م مهمم نیست نه ..دیگه نمي خوام بدونم ...یعني اصال برا-    

  
 با عجله خودشو بهم رسوند و با خنده بازومو گرفت و گفت :     
 صبر کن ..اره رفت و اومدم داریم ..خوب دیگه ؟ -    
 به خنده افتاده بودم اما چهره امو عصباني نشون دادم و گفتم :     
 نمي خوام بدونم ...چه غلطي کردم امروز با تو اومدم کوه ها -    

  
 بازومو از تو دستش در اوردم و به راهم ادامه دادم     
 بلندتر خندید و گفت :     
 حاال قهر نکن برگشتني بهت جیگرم مي دم -    
 بلند داد زدم و با خنده اي که نمي دید گفتم :     
 نمي خورم -    
 خودشو بهم رسوند و گفت :     
 مي خوري...لطفا روزمونم خراب نکن -    
 یدم و گفتم : خند    
 دنبه هم داشته باشه ها -    

  
 چهره اشو طلبکارانه کرد و گفت :     
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 کارد بخوره به اون شکمت -    
  

 بلند خندیدم و گفتم :     
 خیلي مونده ؟ -    
 با خنده ضربه ارومي به شونه ام زد و گفت :     
 راه بیا ...راه بیا..هي نگو چقدر مونده -    

  
  
  

با اینکه هوا ستترد بود بازم کستتایي بودن که دلشتتون براي کوه و طبیعت تنگ     
 بشه و اومده بودن ...از 

بي خوابي و بي حالي صبح در اومده بودم ..تازه سرحال ترم شده بودم ..اونقدر 
 باال اومده بودیم ...که از 

 برگشت این همه راه اه از نهادم پا میشد... 
در حال در اوردن فالسب کوچیب چایش بود..کوله برگشتم و نگاهش کردم     

 امو در اوردم و به 
 سمتش رفتم و حین نشستن بهش گفتم : 

 تو نیاز به یه دوستي داري که حوصله کله شم بازیاتو داشته باشه -    
  

 خنده اي کرد و گفت :     
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 پس تو چي هستي؟ -    
شت از توي کیف     ستش لقمه اي که درست کرده بود و دا ش در مي اوردو از د

 قاپیدم و گفتم : 
 من همکارتم ..نه دوستت ...تو یه همپاي خوب مي خواي -    
 لیوانو از چاي پر کرد و گفت :     
 اشتباهت همینجاست دیگه -    
 گازي به لقمه زدم و با دهن پر سرمو تکون دادم که یعني چي ؟     
 لبخندي زد و گفت :     
 مي فهمي حاال بعدا -    
 به زور لقمه امو قورت دادم و پرسیدم :     
 بعدا کیه ؟االن بگو -    
 خنده اي کرد و روشو به یه طرف دیگه اي کرد و چایش رو خورد     

  
 با ارنجم که کنارش نشسته بودم ضربه اي بهش زدم و گفتم :     
 سرکارم نذار حرفتو بزن ... -    
 و گفت : با صورت پر خنده برگشت     
 گیر نده -    

  
  

 دنده ام گیر کرده ..خوب جواب بده دیگه -    
 یه دفعه دستشو زیر دستام برد و لقمه ام رو از دستم بیرون کشید و گفت :     
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 خوب برو تعمیرگاه ..تا گیر نکنه -    
  

شدم      شت توي دهنش مي چپوند خیره  صبانیت به اخرین لقمه اي که دا با ع
 فعه گفت : که یه د

 دوست داري براي گرفتن فوقت بري اونور و دیگه اینجا نباشي -    
  

ابروهامو باال انداختم ...یه لیوان چاي دیگه رو برام پر کرد و به طرفم گرفت     
 ... وقتي دید هنوز خیره 
 نگاهش مي کنم گفت : 

 چرا عین جن زده ها شدي ؟ -    
 گفتم :  زبونم رو توي دهنم چرخوندم و    
 مي خواي برگردي ؟ -    
سي که مي خوام برگردم -     سم ... اونوقت تو ازمن مي پر من دارم از تو مي پر
 ؟ 
 لیوان چایش رو پس زدم و بلند شدم و گفتم :     
همیشتته همینطوري هستتتي ..قبل از هر کاري ادمو میاري یه جایي.. بعدم -    

 حرفتو با رره رره عذاب 
 خوردش مي دي دادن طرف به 

 بلند شد و به سمتم اومد و گفت :     
 امروز به خدا یه چیزت میشه ...من فقط ازت سوال کردم -    
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 به سمتش برگشتم و با ناراحتي گفتم :     
چند ستتال پیشتتم همین کارو کردي ..یادته ؟..قبل از رفتن هي حرف رفتنو -    

 زدي ..هي زدي ..حتي 
شم در نمي اوردي که داري کاراي رفتنتو اوکي مي کني..تا روزي که یه دفعه  بو

 اومدي و گفتي..من 
 دارم مي رم ..باي باي 

 االنم داري همون برنامه رو پیاده مي کني     
  

ستم چه مرگمه      شیدم ...مي دون شونیم ک صورت و پی ستي به  صبانیت د با ع
 ..قبل هم همین کارو 

 کرده بود... 
  
  

 استي برگردي چرا اومدي ؟ تو که مي خو-    
  

 کمي عصبي شد...چیزي که ازش بعید بود:     
شد و -     سخره بود ..که تموم  سوال م چته ؟چرا انقدر بزرگش مي کني؟...یه 

 رفت 
برگشتم و سرجام نشستم ..حرص ادمو در مي اورد...کي گفته مردا عین هم     

 نیستن ..هستن 
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 :  همشون مثل همن ..بي وفا و نامردن
  

 تموم نشده ..مندور داشتي ..مي دونمم که داشتي ... -    
 اومد جلوم ایستاد و بهم گفت :     
 به من نگاه کن ببینم -    
 سرم پایین نگه داشتم و به ادمایي که مي رفتن ومي اومدن خیره شدم     
 میگم نگام کن -    
س-     شنا سي بزن که ن تت ..اون از هومن نگات نمي کنم ...برو حرفات به ک

 اینم از تو 
  

 تا اسم هومن اومد براي اولین بار بدجوري از کوره در رفت :     
 هومن چه ربطي به من داره ؟ -    
 صداشو اونقدر بلند بود که چند نفر بد بهمون خیره شدن     
خودت خواستیش ..مگه من زورت کردم ؟..تازه توي اون مغز خرت انقدر -    

 دم که اخر رفتي و خوندم خون
 همون غلطي رو کردي که نباید مي کردي ... 

 منو با هومن یکي نکن ..آوا     
  

 سرمو باال گرفتم و گفتم :     
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سي یکي نکردم ..فقط حرف از بي وفایتون زدم .....حرف از -     من تو رو با ک
 اینکه همتون ادمو ول مي 

را و برنامه هاي خودتونید ..به فکر کنید و مي رید..همتون اونقدر که به فکر کا
 دیگران نیستید 

  
 دستي به صورتش کشید و و اومد مقابلم روي پاهش نشست و گفت :     

  
  

 مگه من گفتم مي خوام برم ؟ -    
  

 دلم بدجوري گرفته بود...     
توي این شتتهر لعنتي همیشتته تا میام به یکي وابستتته بشتتم ..گند مي زنه به -    

 ي و مي راره و همه چ
 مي ره ... 

  
فکر مي کني االن دارم خوش مي گذرونم ؟خیلي خوشتتم ؟..فکر مي کني     

 عاشم اون 
بیمارستانم ..؟تمام بچه ها به خاطر هومن ازم بریدن ..هیچ کس حاضر نیست 

 به روز تعطیل پاشه و بیاد 
 و باهم بریم بیرون ..پارکي سینمایي .. 



wWw.Roman4u.iR  502 

 

که هر وقت پول الزم میشتتن یادم مي افتن ..اینم از تو که اون از خانواده ام     
 بدتر از هومني ..هومن 

که منو مثل دستتتمال کاغذي انداخت دور..به خیالشتتم نیستتت باهام چیکار 
 کرد..اینم از تو که نیومده 

 داري مي ري 
  

 خیره تو چشمام سکوت کرد ...و یه دفعه گفت :     
 خوب چرا ازدواج نمي کني ؟ -    
 با بغي و اشکهاي حلقه زده توي چشمام گفتم :     
 راه حلت اینه ؟درد من اصال اینه ؟ -    
 قاطع جواب داد:     
 ازدواج کن -    
 با تمسخر نگاهي به پشت سرش انداختم و گفتم :     
چقدر خواستگار ردیف شده ...تو روخدا سازماندهیشون کن که کسي جا -    

 فرست نمونه ..دونه دونه ب
 جلو..حیفن ...باید از همشون مصاحبه بگیرم 

  
 به خنده افتاد و با شیطنت گفت :     
 خوب اگه یه مورد خوب بهت معرفي کنم چي ؟ -    
 حرصم گرفت :     
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 یوسف من هنوز نترشیدم که تو برام بیفتي دنبال شوهر -    
  

             
  

 خندید:     
 ه اریتم مي کنه واال بوي سرکه ات دار-    
 الحم که خیلي بیشعوري -    

 به خنده افتاد و منم خندیدم 
 اما اگه بخواي بري اونور...من همپاي خوبیم ..باهات میام -

 معني حرفشو نگرفتم : 
 که تو غروبت دلمو بسوزوني -
 آوا من کي دلتو سوزوندم ؟ -

یادم  ما من خوب  یادش نمي اومد ا نداختم ..اون  که نگاهي بهش ا مي اومد 
 چطور دلمو ناخواسته 

 سوزنده بود 
 همیشه -
شور بود که فقط هواي - سلح سف  شکده یه یو چرت نگو دیگه ...توي اون دان

 یکي رو داشت ..اونم هواي 
 زغنبوتشو 

  
 تو چرا انقدر به من مي گي زغنبوت ؟ -
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 توي صورتم خیره شد ...و سکوت کرد 

 نگار بچه کوچولو ام حداقل یه اسم قشنگتر مي راشتي ..ا-
 نگاهي به راه برگشت انداخت و گفت : 

 برگردیم ؟ -
 چیه ؟دیگه حوصله باال رفتن نداري ؟ -
  

 خواست چیزي بگه که سریع لبهاشو بهم فشرد و گفت : 
 آره حوصله اشو ندارم ..بیا برگردیم -

ستم اینو  شماش مي تون شت اریتش مي کرد ..از چ شناختمش ..یه چیزي دا می
 نم بخو

 یوسف -
  

                 
  

 با لبخند تلخ بهم خیره شد 
 حرف دلتو بزن -

 احساس کردم صداش بغي داره ...: 
 اینجا نه آوا..اینجا نمیشه -
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 از جلوم بلند شد و نفس پر حسرتي رو بیرون داد و گفت : 
 چایتم نخوردي سرد شد -

 بلند شدم و گفتم : 
 ه از حرص داه کردم و گرم شدم عوضش انقدر چرت و پرت گفتي ک-
  

بازم همون لبخند تلخ روي لبهاش اومد و وستتایلشتتو جمع کرد و کوله اش رو 
 روي دوشش انداخت 

 منم بلند شدم و به سمتش رفتم و گفتم : 
 بیا فردارو جیم شیم و نریم بیمارستان -

 به خنده افتاد: 
 دوتا عمل دارم ...نمیشه -
 مي ریم خوش مي گذرونیما -

 جواب موحدو چي بدیم ؟ --
 خندیدم و گفتم : 

 تو دوست صمیمیشي..پارتي منم شو -
 دستشو رو شونه ام گذاشت و با لحن مهربوني گفت : 

بذار جمعه بعدي....توروخدا از کار بي کارمون نکن ..که اونوقت از دستتت -
 موحدم کاري بر نمیاد 

ناراحت نمیشتتدم خندیدم ..از نزدیکیاي بیش از حد و شتتوخیاش هیچ وقت 
 ..چون هیچ وقت احساس بدي 
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رو بهم القا نمي کردن ..محبتاشتتو دوستتت داشتتتم ..معلوم بود یه جور دیگه 
 است ..جوري که مي 

 تونستي با تمام وجودت حسش کني ..... 
همونطور که پایین مي رفتیم ..دستتتشتتو از روي شتتونه ام برداشتتت و من به 

 سالهاي قبل 
 ولین دیدار و آشناییمونو رقم زده بود... برگشتم ..سالهایي که ا

  
                 

  
 *** 

 آقاي زماني به من این ترم خوابگاه ندید..باید ش  تو خیابون بخوابم -
 آقاي زماني که حسابي سرش شلوه بود برگشت و با عجله گفت : 

 اولویت با ترم اولیاست ..االن نمیشه -
 صدامو بردم باال و گفتم : 

 چي که نمیشه ..مگه الکیه ؟  یعني-
  

بچه هاي ترم اولي و ستتتال باالیي که توي اتاق در حال فرم پر کردن و بحک 
 بودن انقدر زیاد بودن که 

براي عبور باید همشتتونو با دستتت مي زدي کنار ..زماني که یه چشتتمش به 
 پرونده ها بود و یه چشمش 
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 ا منو نداشت به بچه ها که جواباشونو بده ...اصال حوصله بحک ب
 آقاي زماني -
 فروزش االن نه ..مي بیني که سرم شلوغه -
  

شتم و از بین جمعیت عبور  ستادنم بي فایده بود...با حرص برگ ستم ای مي دون
 کردم ..به هرکیم که 

شتن از بین  شدم که بعد از گذ ستاده بود تنه مي زدم و به زور رد مي   -جلوم ای
 نفري به یه پسر قد 

 که پشتش به من بود و با دوستش در حال حرف زدن بود  بلند رسیدم
 صداش زدم ..نشنید..بازم صداش زدم و گفتم : 

 آقا؟ -
نمیشنید .عصباني شدم وحرصمو سر طرف خالي کردم و ارنجمو بلند کردم و 

 محکم به پهلوش 
 زدم ...توي اون شلوغي کسي متوجه من نبود 

ضربه ام در اومد که همه ا صداش از  شتن و به ما نگاه چنان  ز جمله زماني برگ
 کردن 

 یعني چي خانوم ..چه خبرتونه ؟ -
 چشمام با عصبانیت گشاد کردم و صدامو بردم باال.. 

خبري نیستتت ..اما انگار شتتما کر تشتتریف داري...هر چي صتتدات مي زنم -
 ..میگم برو کنار نمي شنوي 

 ..حاال بکش کنار مي خوام رد شم 
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شت ..اون موقع اولین باري یوسف اون موقع ها چهر سرزنده تري دا شادتر و  ه 
 بود که مي دیدمش .. 

  
  

                  
  

 برگه اي که توي دستش بود و به دوستش داد و دستاشو به پهلو زد و گفت : 
 مثال من نخوام بکشم کنار تو مي خواي چیکار کني ؟ -

کردن ...یکم هول کردم همه که منتدر جواب من بودن بي حرف به ما نگاه مي 
 ..اما زود خودمو جمع و 

 جور کردم و گفت : 
 میگم بکش کنار بذار هوا بیاد -

 تن صداشو نازک کرد و با ادا سرشو تکوني داد و گفتم : 
 نمي خوام بکشم کنار که هوا بهت برسه ...حاال چي ؟ -

 بعضیا به خنده افتاده بودن که بلند گفتم : 
 ي پارتیت کلفته ؟...راهو سد کردي ...پرو ام هستي ؟ مثال قلدري..؟یا خیل-
  

 یوسف فکر مي کرد ترم اولیم براي همین از در تمسخر وارد شد و گفت : 
آخیه ترم اولي هستي..مامانتو گم کردي ...بیا بریم ..حراست بگم از بلند گو -

 مامانتو صدا کنن ..چرا 
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 شي؟ دست مامانتو ول کردي ..کوچولو؟ ...نگفتي گم می
 زماني نامرد هم خنده اش گرفته بود که منم نامردي نکردم و گفتم : 

 باشه اقا گندهه ...بیا بریم حراست تا معلوم کنم یه من ماست چقدر کره داره -
 بلند خندید و گفت : 

 مرگ من ...چقدر کره داره ..؟ -
 دوستش که از خنده داشت هالک میشد ..بهش مي گفت : 

 یوسف بي خیال -
تازه دو قورت ن- ناقص کرده ...  خانوم زده پهلومو  یال .. ه چي چي رو بي خ

 ونیمش باقیه ...تا معذرت 
 خواهي نکنه ..من از جام تکون نمي خورم 

 خوب نخور..انقدر همینجا بمون که شته بزني ...بي ریخت گنده -
که  با کیفم بهش زدم ردش کردم و رفتم ستتمت در  که  به دیگه اي  با ضتتر و 

 ز پشت شنیدم که صداشو ا
 در برابر التماس دوستش که مي گفت ولش کن مي گفت : 

 نه این خیلي پرو ه ...باید درستش کنم ... -
 از اتاق که اومدم بیرون از پشت سر یهو بلند توي سالن صدام زد و گفت : 

 هي جوجه اردک -
  

                    
  

 :  با عصبانیت ایستادم و به طرفش برگشتم و گفتم
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 با من بودي ؟ -
 چند قدم به طرف اومد و صداشو به تقلید از صدام تغییر داد و گفت : 

 نه با خودم بودم ...خوب معلومه با تو بودم بي ریخت -
 بي ریخت هفت جد و آبادته -
  

 هوي احترام خودته داشته باش -
 تو داري که من داشته باشم ؟ -
 تو اول شروب کردي نه من ... -
 ینکه راه سد کرده بودي براي ا-
 خوب دور مي زدي.. این وحشي بازیا براي چیه ؟ -
 درست صحبت کنا -
 نمي خوام درست حرف بزنم ..خوب که چي ؟ -
  

خیلیا که مي شتتناختنش به حمایتش دورمون جمع شتتده بودن ...شتترایط زیاد 
 مناس  نبود مي ترسیدم 

شده نبودم ..برام پرونده  شناخته  صوص که یکياز اینکه زیاد   سازي بشه ..بخ
 رفته بود دنبال حراست ... 

  
 یکي از بچه ها بهش نزدیب شد و گفت : 
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 یوسف جمعش کن از حراست دارن میان -
 یوسف نگاهي به بقیه انداخت و نزدیب به من شد و دم گوشم گفت : 

 بعدا حالیت مي کنم -
 منم به تقلیدش سرمو نزدیکش بردم و گفتم : 

 بیا بیرون دانشگاه جلوي پارک ... بعدا چرا؟ -
 با ناباوري سرشو برد عق  

  
                   

  
 ابروهامو دادم باال و گفتم : 

 یه ربع دیگه اونجا باش -
 خنده اش گرفته بود: 

 سرکاریه ؟ -
 من که یه ربع دیگه اونجام ..هر کي نیاد..یه ترسوي بي خاصیته -

  زبونشو توي دهنش چرخوند و گفت :
 پس یه ربع دیگه ... -

 منم تکرار کردم : 
 یه ربع دیگه -

 بیچاره خبر نداشت چه آشي داشتم براش مي پختم 
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خشم و حرص و عصبانیتمو باید سرش خالي مي کردم ..خیلي داشت براي     
 خودش گنده التي مي 

 کرد... 
 :  گفتموقتي از دم در دانشگاه دیدمش که داشت بیرون مي اومد ..با حرص     
چنان جوجه اردکي بهت نشون بدم که کیف کني..کاري مي کنم که جوجه -    

 گفتن از دهنت 
 بیفته ...پسره مفنگي 

  
همون دوستشم داشت باهاش مي اومد.البته دوتا پسر و یه دختر دیگه هم از     

 پشت سر کمي 
 عق  تر از اونا همراهیشون مي کردن 

 رده براي من به خنده افتادم ایل کشي ک    
  

نگاهم رو به اطراف چرخوندم ...هواي ستترد زم*س*تون ...دندونامو به لرز     
 انداخته بود..اما ادب کردنش 
 مهمتر از لرزش دندونام بود. 

  
وقتي منو دید که کنار دکه روزنامه فروشي وایستادم ...شروب کرد به خندیدن     

 ..احتماال باورش نمي 
 و رو هوا یه چیزي براي خودم گفتم .. شد..که بخوام بیام 
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با یه جهش از روي جوي اب خودشتتو به من رستتوند و به طرفم اومد و با     

 خنده و شیطنت گفت : 
 خوب جوجه من اینجام -    

  
نگاهي به دوست و بقیه همراهش انداختم و بعد توي صورتش دقیم شدم و     

 گفتم : 
 انقدر ترسیدي که با خودت ادم اوردي ؟  یعني-    

  
 پوزخندي زد و گفت :     
 چیکار کنم ..دوست عزیزشونو ول نمي کنن ..دست من نیست که -    

  
عقل کلي بودم براي خودم ...مي خواستم با یه دانشجوي سال باالیي که این     

 همه طرف دار 
 داشت در بیفتم 

 انداختم و گفتم : نگاهي به هیکل چهارشونه اش     
 یکم بیا جلوتر -    

  
 نگاهي به جلوي پاهاش و فاصله بین خودش و من انداخت     
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 خنده ام گرفته بود که بهش گفتم :     
نترس توي یه ربع نه وقت میشتته که یه گودال گنده کند ..نه یه تله شتتکاري -    

 درست و درمون برات 
 کار گذاشت 

  
 شد و گفت :  خنده اش پر رنگ تر    
 خوب پس چطور مي خواي حالمو بگیري؟ -    

  
سرم رو نزدیب      ضیه بود...چهره امو مدلوم کردم و  صل کار هم همینجاي ق ا

 تر بردم و گفتم : 
شما اونجا -     صا که  صو ست نبوده ..مخ صال در ببین من فهمیدم که کارم ا

 حم آب و گل داري 
  

 ه داشتم دو دستي تقدیمش مي کردم چه روقي مي کرد از پیروزي ک    
  

                   
  

 خوب ؟ -    
 نفسم رو اروم بیرون دادم و گفتم :     
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شتم اما معذرت خواهي جلوي -     صیر دا خوب اینکه ...با اینکه مي دونم تق
 دوستات خیلي به غرورم 

اهي کنم و لطمه مي زنه ..اگه ایرادي نداره بیا پشت دکه تا من ازت معذرت خو
 قضیه رو بین خودمون 
 دوتا حل و فصل کنیم 

  
 نگاه شیطون و ناباورانش ..حرفم رو قبول نمي کرد     
 ..مدلومیت صدام و چهره ام رو دوچندان کردم ...وبهش لبخند زدم    

  
چیکار کنم ...با اینکه قیافه ات داد مي زني اهل معذرت خواهي نباشتتي -    

 ستن اما... باشه ..دل شک
 تو کارم نیست ....فقط زودتر که باید برگردم ... کلي کار دارم ... 

  
 به زور جلوي خنده امو گرفتم :     
 بله بله ..حتما..از این طرف ..منم نمي خوام زیاد وقت گرانبهاتونو بگیرم -    
قدمهامو تند کردم و به سمتي که مي خواستم بال سرش نازل کنم رفتم . .اما     

 ف قبل از یوس
 حرکت به سمت دوستاش برگشت و گفت بمونن تا برگرده 

  
از این همه اقا منشي که به خرج مي داد حالم به شدت داشت بهم مي خورد     

 که بالخره قبل از 
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 اومدن یوسف به جایي که مي خواستم رسیدم 
ستتطل پالستتتیکي که توش اب گال رو گذاشتتته بودنو ستتریع از روي زمین     

 تم ...این فکر دقیقا با برداش
 دیدن دکه و گالي توش و اب کثیفش به رهنم خطور کرده بود. 

  
نگاهش رو که از دوستتتاش گرفت و به ستتمتم چرخید..لبخند گله گشتتادي     

 زدم و گفتم : 
 شرمنده ..بوش با این هواي سرد... لذتي داره مثال نزدني -    
روي ستتر و هیکلش خالي کردم و تمام ستتطلو توي یه چشتتم بر هم زدني     

 ...انقدر سرعت عملم زیاد 
شدن اب روي خودش چند قدمي با عجله عق  رفت و  بود که از هول نریخته 

 در اخرین لحده با برخورد 
 اب به هیکلش نقش زمین شد.. 

  
                    

  
خنده به لبهام اومد..و با خنده بهش خیره شتتدم ... دوستتتاش که صتتداي     

 برخوردشو به زمین شنیده 
 بودن .. سریع به پشت دکه اومدن که سطل به دست گفتم : 
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از این به بعد ادم میشي که صداتو باال نبري و سال پایینیا رو مسخره نکني -    
 .. 

  
و ستتطل محکم به طرفش پرت کردم که با عصتتبانیت ستتطلو تو هوا قاپید و     

 زوداز جاش بلند شد که با 
 تش هول کردم وبا عجله به سمت خیابون دویدم ... دیدن حرک

  
ماشتتینا با ستترعت در حال رد شتتدن بودن اما من نمي تونستتتم منتدر بمونم     

 چون داشت با چشماي 
 به خون نشسته به دنبالم مي دوید 

اولین ماشینو خیلي شانسي رد کردم و خواستم بین اون ماشینا دومي رو هم     
 رد کنم که با 

وحشتناک یکي از ماشینا از ترس توي جام میخکوب شدم و چشمامو  سرعت
 بستم ...و اشهدمو 

 خوندم که بلند از اون ور خیابون داد: 
  

 رواني چشماتو باز کن -    
  

شده بود...هنوز توي      سرعت از کنارم رد  شیني که با  شیده ما صداي بوق ک
 گوشم بود که از ترس 
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شین دیگ سمتش برخورد نکردن با ما شیا رفتم و به  سط خیابون و نرده ک ه به و
 چرخیدم ...رنگ صورتش 

 از کارم و رد شدن ماشینا پریده بود که داد زد: 
دختره احمم ...دستتتم بهت برستته اوال ادمت مي کنم ...بعدشتتم اونور راه -    

 نداره ..برگردد تا یه بال سر 
 خودت نیوردي 

  
 وسط خیابون داد زدم :     
 ه مغز خر خوردم که برگردم اون طرف ؟ مگ-    

  
 صداشو بلند تر کرد :     
گاه قبول -     که خوردي ...فقط نمي دونم چطوري توي این دانشتت مغر خرو 

 شدي...برگرد ..خطر ناکه 
 ..راننده هاي اینجا رحم ندارن ..برگردد 

ساوي بود با      شتنم م ست برگردم ...اما برگر في تالنگاهش واقعا ازم مي خوا
 کاري که کرده بودم 

  
                    

  
 دختره خلو ببینا ..باشه ما مي ریم تو برگردد -    

http://www.roman4u.ir/


 519 عبور از غبار

  
 به راه که افتاد بره داد زدم :     
 هي خرس مهربون ؟ -    
فه اش داد مي زد که از      یا هم اعصتتتابش خرد بود هم نگران وضتتعیتم ... ق

 دیوونه بازیم کپ کرده 
 وجه اردک..؟ چیه ج-    
 مهربوني... براي خودت باش ...بمیرم ...شرف داره به گذشت تو -    
 داد زد :     
 خوب به جهنم ..برو بمیر...یه خل کمتر...دنیا ابادتر -    
اداشتتو با دهن کجي براش در اوردم که یه کامیون با ستترعت و بوقي که زد     

 صداي جیغمو تا هوا 
سط خیابون ..خودم سبونده بودم ...واقعا هم راهي به اونور برد..و و به نردها چ

 نداشت ....نرده ها بلند 
 بودن و گذشتن از بینشون و یا باال پریدن از روشون کار غیر ممکني بود 

  
 از جیغم وایستاد و به سمت خیابون اومد     
 اما یکي از دوستاش گفت :     
به کشنده نده ...اینجا کم ادم ول کن دختره خل و چلو..خودتو به خاطرش -    

 نمرده 
ترسیده بودم ...و محکم نرده ها رو چسبیده بودم ...با اینکه مي خواستم سر     

 به تنش نباشه ..اما با 
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نگاهم ازش مي خواستم بیاد کمکم ...عصباني بود...کارد مي زدي خونش در 
 نمي اومد...کم بالیي 

 جلوي دوستاش سرش نیورده بودم .. 
شو      صادف کنه ..بالخره خود شین ت سط خیابون نزدیب بود با یه ما با اینکه و

 رد کرده بود و به سمت 
 اومده بوده ... 

صبانیت و      سید با ع غرورم اجازه نمي داد که از ترس گریه کنم ..وقتي بهم ر
 موهاي خیسي که توي 

 اون سرما بخار ازشون بلند میشد گفت : 
 ي کنم ..صبر کن من تو یکي رو ادم م-    
 داد زدم :     
 اینجا؟ -    
 محکم گوشه اي از استین پالتومو گرفت و گفت :     

  
                  

  
از اینجا خالص بشتتیم و عمرمون به دنیا باشتته ..کاري مي کنم که خودت -    

 اون سطلو روي خودت 
 خالي کني 

 خودمو عق  کشیدم :     
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 ا نمیام نه من با تو هیچ ج-    
 غلط کردي که نمیاي...همینجا بموني ..یکي از این ماشینا لهت مي کنه -    

  
 به دوستاش که با نگراني نگاهمون مي کردن نگاه کردم و گفتم :     
 باشه باشه حم با توه ...ولي بیا تالفي رو بذاریم یه روز دیگه ..باشه ؟ -    

  
خواستتت توي یه فرصتتت مناستت   یوستتف که نگاهش به ماشتتینا بود و مي    

 خودشو و منو رد کنه گفت : 
سري تو رو جمع -     سبب  ست ...بذار ببینم باید چطوري  االن تالفي مهم نی

 و جور کنم ...تا منم به 
 کشتن ندادي 

  
سط      شید ...به و ستینم رو ک شینا افتاد که با عجله به راه افتاد و ا نگاهم به ما

 خیابون رسیدیم ...به 
شینا نگاه س شت به ما شدم ...و بعد به یوسف که دا طل افتاده روي زمین خیره 

 مي کرد 
استتتینم رو محکم چستتبیده بود...از ترس بیشتتتر بهش نزدیب شتتدم و بي     

 اختیار بازوشو چسبیدم 
شد ...و توي اون      سم نمي  صباني بود که متوجه کارام و تر سف انقدر ع یو

 لحده فقط مي خواست 
 خیابون لعنتي بزرگ رد بشیم ... از این 



wWw.Roman4u.iR  522 

 

سریع خیابونو رد      شیني از کنارمون توي یه حرکت بعدي با عجله  با عبور ما
 کردیم ...هنوز دستم 

 روي بازوش بود ..و اونم استینم رو محکم چسبیده بود 
ید      ند مي طپ ند ت نه ..هنوز قلبم از ترس ت مي دونستتتم مي خواد تالفي ک

 ستینم .....همونطور که ا
توي دستتتش بود ...دستتتمو رو با خجالت از روي بازوش برداشتتتم ..که دیدم 

 داره منو مي کشونه سمت 
 سطل افتاده شده روي زمین 

  
با نگراني به دوستاش که حاال با خیال راحت نگاهمون مي کردن خیره شدم     

 ...سطلو برداشت و به 
به ستتمتم چرخید و  ستتمت جوي اب رفت و با یه دستتتش از اب پرش کرد و

 سطلو روي زمین گذاشت 
 گفت : 

  
                    

  
 حاال همشو خالي کن رو سرت -    
 نیش تمام پسرا باز شده بود     
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 با مدلومیت گفتم :     
 سرما مي خورما؟ -    
 پسرا ترکیدن از خنده     
 ریز رو سرت اخیه البد من االغم که با کارت سرما نخورم ..میگم ب-    

  
نگاهم به سطل جلوي پام و استیني که اسیر دستاش شده بود افتاد... سرمو     

 بلند کردم و گفتم : 
 دلت میاد من این کارو کنم -    

  
سرشو با تاکید تکون داد...نفسمو بیرون داد م و خم شدم و سطل با یه دست     

 برداشتم ... 
 داد: لذتي که مي برد داشت عذابم مي     

  
 با یه دست که نمي تونم ..الاقل دستمو ول کن -    
 ابروهاشو باال انداخت و گفت :     
 با همون یه دست بریز -    

  
شو ول کردم و لبه      سته ا شتم ... د سطلو روي زمین گذا لپامو باد انداختم و 

 اشو چسبیدم و گفتم : 
شته باشه ..مرد باشه ..اریتم مردي به این چیزا نیست ..مرد باید گذشت دا-    

 نکن 
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 با خنده گفت :     
 روضه برام نخون بریز -    
 خنده ام گرفت و گفتم :     
ببین من امشتت  خوابگاه ندارم ..هیچ جایي رو ندارم ..اب بریزم رو خودم -    

 باید کجا برم لباسامو عوض 
 کنم ..؟هوم ؟ 

  
                   

  
 نکن ..بریز انقدر وراجي -    
 هیچ کدوم از دوستاي نامردشم به طرفداریم نیومد که گفتم :     
خیل خ  خودت خواستتتي ...تو اگه گذشتتت داشتتتي هیچ کدوم از این -    

 مشکالت پیش نمي اومد 
  

تا اومد دهن باز کن با همون یه دستتت به ستتختي تا اونجایي که مي شتتد     
 ..سطلو به سمت خودش 

ستتنگي و محکم به پهلوش خورد و باعک شتتد استتتینم از  پرت کردم ..ستتطل
 دستش ول بشه و من بدون 

سمت پیاده  سرعت به  سرش اورده بودم با تمام  نگاه کردن و دیدن بالیي که به 
 رو دویدم .. 
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.حتي یه لحده هم برنگشتم که ببینم چي شد...فقط دویدم ..اونقدر که بعد     

 از  دقیقه اي خودمو 
 آشنایي پیدا کردم که نمي دونستم کجاست  توي محل نا

  
به ظاهر از دستتتش خالص شتتتده بودم و لي همین ستترآغاز لجبازیهاي     

 بعدیمون شد...لجبازیهایي که 
شته و بي  سرم بردا ست از  ساس مي کرد د دقیقا یب هفته بعد در حالي که اح

 خیالم شده شروب 
 شد 

  
گاه مي کردم که یکي از بچه هاي روي برد به استتامي کالستتها و استتتادا ن    

 کالس که توي دانشکده 
 فقط همدیگرو در حد دیدن مي شناختیم نزدیکم شد و گفت : 

 کالس بعدي استاد توي سالن امفي ت اتر برگزار میشه ..مي دونستي؟ -    
 با تعج  به سمتش چرخیدم و پرسیدم :     
 مطم ني؟ -    
 ...تا یه ربع دیگه هم شروب میشه  واال بچه ها اینطوري مي گفتن-    
 به روش لبخندي زدم و گفتم :     
 ممنون ..چه خوب شد که گفتي -    
 خواهش مي کنم ..زودتر بیا تا استاد نرفته -    
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با رفتنش کیفم رو روي دوشتتم جا به جا کردم و به ستتمت امفي ت اتر به راه     

 افتادم ..اما هر چي 
 ز بچه هاي کالس رو کمتر پیدا مي کردم . جلوتر مي رفتم اثري ا

  
                     

  
شتم به این نتیجه مي رسیدم که حتما من دارم دیر به کالس مي رم      کم کم دا

 ..چندتا از پسرا 
 جلوي در ایستاده بودن که ازشون پرسیدم : 

 کالس استاد موحد اینجا برگزار میشه ؟ -    
 اي هست که شروب شده بله ..یه  دقیقه -    

  
ستگیره درو گرفتم و درو باز     صورتم پرید و با عجله د تا گفت  دقیقه رنگ از 

 کردم 
  

که در کمتر از       ثانیه تمام ستتر و هیکلم به یکبار از شتتدت ستترما به لرز     
 افتاد...و بعد شکلیب خنده 

رماي اب درون بچه ها..همونطور شوک زده از بالیي که سرم اومده و شدت س
 سطل با دندوناي لرزون 
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 به یوسف که روي یکي از صندلیا نشسته بود خیره شدم 
  

شتي عمل کردیم ..اب -     عزیزم لذتش مثال نزدنیه ...مگه نه ؟...البته ما بهدا
 با یخ فراوون ...از دیش  

شاهزاده جوجه  سیج کردیم براي پذیرایي از  تا حاال کل یخچاالي خوابگاهو ب
 ک ارد
پسرا چنان از ته دل مي خندیدن که هر کي که از جلوي در امفي ت اتر رد مي     

 شد ... فکر مي کرد 
 تو دارن نمایش خنده دار نشون مي دن 

  
 با دندوناي لرزون بهش خیره شدم :     
سر -     ستاد موحد رفت  سرما نخوري؟خوابگاه که داري نه ؟واي واي ا آخیه 

 کالسا... 
  

 شو با تمسخر گاز گرفت و گفت : لبها    
سر -     ضع بري  سر و و اوخ اوخ اوخ ..دیگه رات نمي ده ...تازه بده ..با این 

 کالس !!..استاد چي 
 میگه ..بچه ها چي مي گن ..واي واي واي....؟ 

 مي خواست اشکم در بیاد و اونم همینو مي خواست که داد زدم :     
 خیلي بي شعوري -    
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 نده گفت : با خ    
 ندر لطفته -    

  
                     

  
 از جاش بلند شد و گفت :     
ئه -     حد دارن ..امروز اخرین جلستتته ارا تاد مو با استت که  تاني  دوستت

 تحقیقاتشونو..هر کي نره ..این ترم 
 افتاده .....وظیفه ام بود که اطالب رساني کنم 

  
رج شتتدن و اون ابروهاشتتو باال انداخت و بچه ها با عجله از امفي ت اتر خا    

 گفت : 
 حیف شد..ترم بعدم باید با خودش بر داري ... -    
 بعدم یه خنده دندون نما که با همون دندوناي لرزونم گفتم :     
 تالفیشو بد سرت در میارم -    

  
 دستاشو توي جی  شلوارش فرو برد و گفت :     
 درس و مشقت ..با من در نیفت  ادم شو و حیا کن و برو سر-    
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دستي به صورت خیس از ابم کشیدم و اون با سرخوشي از امفي ت اتر خارج     
 شد... 

شدم      سرما خوردگي  سر کالس موحد ..دچار چنان  بعد از اون روز و نرفتن 
 که تا یب هفته نتونستم 

شید ستان کسر هیچ کدام از کالسام حاضر بشم ...حتي ش  اول کارم به بیمار
 ...و اون ترم مجبور 

 شدم کالس موحدو بي خیال شم 
  

سرم      شنیده بود که چه بالیي  سف  حاال نوبت تالفي من بود..اما از وقتي یو
 اورده دیگه کمتر دور و 

ستم ...بهش نزدیب  صدد تالفي نی برم مي پلکید ...منم براي اینکه فکر کنه در
 نمي شدم ..هرچند هیچ 

 هاي ما با هم نبود... کدوم از کالس
از اون ماجر دو سه هفته اي گذشت که توي یه روز که فهمیدم یه ازمون مهم     

 داره ..تصمیم گرفتم 
 دست به کار بشم و زهرمو بریزم ... 

  
کتاب ستتنگین یکي از درستتها رو که از بچه ها گرفته بودم رو برداشتتتم و به     

 سراغش رفتم .... چون از 
ام کالساشو در اورده بودم ..مي دونستم که اون روز کجاست ...به قبل امار تم

 طبقه باال رفتم .. 
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شون رفتم      سمت شت با بچه ها مي گفت و مي خندید....به  از دور دیدم که دا
 و خیلي مودبانه 

 گفتم : 
 اقاي سلحشور -    

  
                     

  
 ه شد: تا نگاهش به من افتاد با تعج  بهم خیر    
 یه عرضي داشتم خدممتون -    
سمتم که      شده بود..به  هم خنده اش گرفته بود ..هم اینکه کمي دچار تردید 

 اومد کتابو به سمتش 
 گرفتم و گفتم : 

ستادي ..توي یه مبحثش -     شما خیلي ا ستش بچه ها گفتن توي این درس  را
 ..من کمي مشکل 

 دارم ..این شد که مزاحمتون شدم 
 لبهاشو با زبونش تر کرد و گفت :     

 سرما خوردگیتون خوب شد؟ -    
 لبخندي زدم و گفتم :     
یادآوري نکنید..یه کاري من کردم ..شتتما هم جوابشتتو دادي..بي خیالش -    

 ...من عجله دارم اگه 
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 ممکنه 
 و صفحه مورد ندرمو به سمتش گرفتم و گفتم :     
 ه ..مي تونیم حین راه رفتن توضیحاتتونم بدید االن کالستونم شروب میش-    

  
ستتري تکون داد و با اینکه کمي از رفتارم گیج شتتتده بود به راه افتاد..توي     

 ساعت کالسي ...سالن 
شروب کرد به  سف  سالن انداختم و یو معموال خلوت بود..نگاهي به دو طرف 

 توضیح دادن ...و الحم هم 
 که خوب توضیح مي داد.. 

ست ادامه بحثو ب     صفحه رو برگه زد و با جدیت خوا سر پله ها که رسیدم .. ه 
 بگه که گفتم : 

 بهت گفتم که تالفیشو سرت در میارم -    
 با تعج  پرسید:     
 چي ؟ -    
با چشم به چندتا پوست موزي که دقیقا لبه پله توسط دوستم فاطمه گذاشته     

 بودم اشاره کردم 
ون کنه از سنگیني کتاب و پایي که کامل روشون گذاشته که تا خواست نگاهش
 بود و هول ارومي که 

من بهش دادم ... چنان پاهاش رفت رو هوا و داد زد که خودم قلبم فرو ریخت 
 . 
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فرو ریختي که تا پایین رفتن       تا پله رو شاهد بود ...کتاب کامال پر پر شده     
 بود ..و یوسف با درد 
ست روي  شت د سا در اومده دا شید..بچه ها از توي کال پاش و کمرش مي ک
 بودن و دوستاش به 

کمکش رفته بودن ...با اینکه کارم وحشتتتناک بود از باالي پله ها بهش لبخند 
 زدم ...تا بیشتر بسوزه ... 

شو عوض مي کرد      سیر بیچاره تا یه هفته کج راه مي رفت و تا منو مي دید..م
 ...و من هر روز اماده 

 تالفي کردنش بودم 
  

                     
  
  

البته بعد از اون دیگه هیچ تالفي در کار نبود ...چون یوستتف واقعا کشتتیده     
 بود کنار ..شایدم بوي مرگو 

 احساس کرده بود.. 
 با یاد آوري گذشته به خنده افتادم که یوسف گفت :     
 به چي مي خندي ؟ -    
 وگفتم : سرمو بلند کردم     
 به روزاي دانشکده -    
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شوري      شر و  شده بود...هر دو از  سفم مثل من خیلي عوض  لبخند زد..یو
 افتاده بودیم ...حجم 

ستنگین درستا..اتفاقاتي که توي زندگي دوتامون افتاده بود و باال رفتن ستنمون 
 ..باعک شده بود هر دو 

 این همه تغییر کنیم 
  

 خیلي شر بودي .. -    
 خندیدم و اون گفت :     

 خداروشکر االن اونطوري نیستي -    
 با خنده مشتي به بازوش زدم و گفتم :     
 نه اینکه توام بدت مي اومد؟ -    
 نگاهي به صورت خندونم انداخت و گفت :     
 بعد از اون       تا پله باهم دوست شدیم ..یادته ؟ -    

  
 سرمو تکون دادم و گفتم :     
اوهوم ..همون روزي که داشتم از غصه بي خوابگاهي پس مي افتادم که تو -    

 منو به یکي از 
 دوستات که با دوستاي دیگه اش باهم خونه گرفته بودن اشنا کردي 

 اره ..زهره ... -    
 لبخند زدم :     
 دختر خوبي بود -    
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داشت .... سال بعد با محسن ازدواج کرد و بعدم هر البته شیطوني تو رو ن-    
 دوتایي براي ادامه 

 تحصیالتشون رفتن اونور 
  

ستتال دوستتتي... پا  -ناراحت شتتدم با هر کي که باهاش خوب بودم بعد از     
 شده بود و رفته بود 

 اونور 
 درست مثل تو -    
 صورتم غمگین شد:     
رفتن ..هومن درست بعد از شماها اومد تو همه اونایي که دوسشون داشتم -    

 زندگیم ... 
 کجا بعد از ما بود دیوونه ؟ -    

  
 با یاد آوري هومن بغي کردم :     
 بزرگترین اشتباه زندگیم بود...کاش به حرفت گوش مي کردم -    
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 چند قدم جلوتر از من رفت و گفت :     
 تو از سر لجبازي اینکارو کردي -    
یستتتادم و اون داشتتت همین طور مي رفت ...نمي دونم درستتت بود یا نه ا    

 ...اما بالخره بعد از چند 
ستتال و با نبودن هومن چیزي که مثل خوره داشتتت جونمو مي خورد به زبون 

 اوردم : 
  

براي اینکه من اون موقعه ها دوستتتت داشتتتم ...اما هیچ وقت نفهمیدي -    
 یوسف 

  
 اما برنگشت شوک زده ایستاد ..   

  
 هومن پسر بدي نبود...اما بعضي از کاراش منو یادتو مي نداخت . -    
 شاید بعد از اینهمه سال گفتن این حرفا درست نباشه     
تو هیچ وقت نخواستي درباره رابطمون جدي فکر کني..همیشه دوتا دوست     

 بودیم که خیلي باهم 
 صمیمي بودیم ..فقط همین 

 مه دخترا به من حسودي مي کردن طوري که ه    
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 به سمتم چرخید...نگاهش گرفته و غمگین بود     
یادمه یه روز به شتتوخي بهت گفتم ...دوستتت داري زنت شتتم ..یادته چي -    

 بهم گفتي؟ 
  

 سوالي نگاهم کرد..    
  

رج این افکار بچگانه خا تو بهم گفتي ...ازدواج بچه بازیه ...بهم گفتي از-    
 شم ...من و تو در حد یه 

 دوست هستیم ...و بهتر همین طور بمونیم 
خیلي بهم برخورده بود یوستتف ..اما براي اینکه کم نیارم و تو مثل گذشتتته     

 باهام باشي..خندیدم و 
 گفتم ... 

 ایول منم همینو مي خوام .     
بعد از اون من همش تو عذاب بودم اونجا بود که خیالت راحت شتتد ...اما     

 ...ازدواج با هومنم از سر 
لجبازي نبود...احستتتاس مي کردم مي تونه منو درک کنه ..الاقل با حرکات و 

 رفتارش اینطور بهم فهمونده 
 بود ..حیف که نشناختمش 
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تان براش مهم نبود...تو      مارستت نام کردنم توي بی بد پول براش مهمتر بود...
 ما دلم خنب کتکش زدي ..ا

نشد..فقط دلم سوخت که چرا به خاطر داشتن یه خاطره خوب ..خاطره اي که 
 شاید منو یاد تو بندازه 

 ... این همه بال سرم اومد... 
  

 بي حرف هنوز بهم خیره بود     
  

چند روز پیش یه خواستگار خوب داشتم ...همه چیزیش خوبه ...درست -    
 دم و درمونه ...اونم دکتره و آ

 حسابي 
  

 رنگش پرید...و لبهاش از هم باز موند    
  

شیمونم اما...دیگه نمي خوام به خاطر -     اما من بهش جواب رد دادم ..یکم پ
 یه خاطره .... یا یه 

به ازدواج برام شتتتده  یادآوري... زندگیمو خراب کنم ...یعني دیگه فکر کردن 
 عذاب ..شده مایه دق ...شده 

 .. یه چیز مسخره .
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 بهش لبخند زدم :    
  

فقط خواستم بدوني ... بعد از این همه مدت ... این حرفا داشت اریتم مي -    
 کرد..گفتم که بدوني از 

 سر لجبازي زن کسي نشدم 
 به سمتش به راه افتادم و در کنارش قرار گرفتم :     
 و داده بودي رو بهم ندادي بریم ..هنوز جیگري که بهم قولش-    

  
 ایستاده بود که دو بند کوله امو گرفتم و به راه افتادم ...     
سیر گریه کنم      ست یه دل  شو رو حس مي کردم ..دلم مي خوا سنگیني نگاه

 ...یه دل سیر بهش 
بدو بیراه بگم ..اما نمي تونستتتم ..غرورم رو بیش از این نباید نادیده مي گرفتم 

 ... 
  

شده بودن ...دیگه محکم      شل  شنیدم .. سر مي  شت  شو از پ صداي قدمها
 قدم بر نمي داشت ... 

نیم ستتاعت بعد در حالي که با فاصتتله از هم دیگه راه مي رفتیم بالخره به     
 حرف اومد و صدام زد: 
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 آوا -    
  

د و اایستتتادم و به ستتمتش چرخیدم ..اونم با ایستتتادنم توي       قدمیم ایستتت    
 گفت : 

اون موقعه ها خیلي زود بود ..باور کن ...بعدشتتم من قبل از اشتتنایي با تو -    
 قصد رفتن داشتم ...من 

  
یوستتف بي خیال ..دیگه من نه اون آواي چند ستتال پیشتتم ... نه تو اون -    

 یوسفي که مي شناختم ... 
  

 عصبي و بهم ریخته بود بهم نزدیب شد     
 هات حرف بزنم آوا من باید با-    

  
 نگاهش کردم     
 مثال مي خواي چي بگي ؟ -    

  
                    

  
  

 ساکت شد ... به سختي به روش لبخند زدم :     
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یت نکن ...فقط حرف دلمو زدم -     ندارم ..خودتو ار دار هیچي  من ازت انت
 ...چون خسته شدم از سکوت 

 و حرف نزدن 
  

 ي که خودمو به لودگي زده بود گفتم : و بعد در حال    
نه -     بازم منو قبلو مي ک ته ... به اون طرف بگم ندرم برگشتت فکر مي کني 

 ؟....اخه توي خریت بهش نه 
 گفتم ..اونم خیلي محترمانه قبول کرد 

  
 از ناراحتي خندیدم و گفتم :     
 ه اوه اونم از اون حیف شد... یارورو پروندم ...حاال باید برم منت کشي..او-    

  
 ارجایفم رو همین طور ادامه مي دادم که با بغي گفت :     
 آوا من زن دارم -    

  
شو حلقه اي از      شما ستاد....چ ستادن ...انگار زمان هم ای لبهام بي حرکت ای

 اشب فرا گرفته بود و 
 بهم خیره بود 

 گیج و حیرون بهش خیره نگاه مي کردم :     
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ته اینجا زندگي نمي کنه ..بزرگ شتتده اونجاستتت ... ستتاله که ازدواج الب-    
 کردیم 

  
رنگ صورتم پریده بود..دستم رو به ارومي بلند کردم و روي لبهام کشیدم و     

 یه دفعه با تیکي عصبي 
و شتتوکي که بهم وارد شتتده بود رومو ازش گرفتم ودستتتم رو با ناباوري روي 

 پیشونیم و ابروم گذاشتم 
  

 احساس مي کردم حالم هر لحده داره بدتر میشه ..و نفس کشیدنم سخت     
  
  
  

که مي      حاال هر جور  تادم ... به راه اف نداختم و بي ادراه  به اطرافم ا گاهي  ن
 خواست فکر 

شت که با لمس  شونه ام گذا شو روي  ست شو تند کرد و با عجله د کنه ...قدمها
 دستش روي شونه ام 

 س سرما کردم و سریع خودمو عق  کشیدم و با داد گفتم : به یکباره احسا
 به من دست نزن -    

  
 صبر کن بذار حرفمو بزنم -    
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 نمي تونستم چشم تو چشمش بشم ..پلکهام تند تند باز و بسته مي شدن :     
 هیچي نگو ..من مي خوام برم خونه -    
 نداري  توروخدا یه لحده وایستا ...تو از هیچي خبر-    

  
 اشکم کم کم داشت در مي اومد...     
 یوسف نمي خوام بشنوم ..ولم کن ... -    

  
 پشت بهش کردم و با سرعت به سمت پایین رفتم ..     
بدش      حد اخالق  به مو لت جواب منفي دادنم  یدم ..ع حاال مي فهم

 نبود..بلکه امیدي بود که شاید به 
شتم ..یعني از وقتي که  ستم نباید درباره یوسف دا دیده بودمش با اینکه مي دون

 ازدواج بهش فکر 
 کنم ...اما بازم امیدوار بودم که شاید ... 

اشتتکم در اومد...چقدر حماقت کرده بودم ...یوستتف زن داشتتت ..و بروز    
 نداده بود .. 

  
صیتم      شخ ست .. شک ستم ..غرورم  شک ستم به معناي واقعي کلمه  شک

 اتي شکست ..تب تب خاطر
 که توي جام خاطراتم ازشون به شدت مراقبت مي کردم هم شکستن ... 
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شتم خودمو گول مي زدم ...دیدنش از همون روز اول      همه این مدت فقط دا
 ..دریچه امیدي شده بود 

براي برگشتتت به دوران دانشتتجویم ..دوراني که دیوونه وار یوستتف رو دوستتت 
 داشتم 

  
شکامو پاک     ست ا شت د صداي  با پ شد...با  شتر  شکم بی شدت ا کردم .....

 اهنگي که پسري که 
جلوتر از من راه مي رفت و از گوشتتیش پخش مي شتتتد...دیوونه تر شتتتدم و 

 سرعتمو زیادتر کردم ...چقدر 
بدبخت بودم ...براي دومین بار توي زندگیم از بلندیهایي که براي خودم ساخته 

 بودم سقوط کردم ... 
  
  
  

 ندیدنت سخته من به این جدایي شب دارم  قبول کن    
 من به دنیاي گره خوردم باتو روزهاي مشترک دارم     
 قبول کن من همیشه مغرورم میخورم بغضمو نمیباره     
 من خودم رو خوب میشناسم عشم من عادت بدي داره     
 وقتي از کوچه ي دلتنگي از همون که بغضو میفهمه     
 بیني خاطره چقد بیرحمه رد میشي تازه می    
 وقتي میفهمي عشم یعني چي سختیهاي زندگي خوبه     
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 اتفاقاي خاص واج  نیست نه همین روزمرگي خوبه     
  

 تازه میفهمم عشم یعني چي اون که باتو خوشبخته     
 من قبول میکنم دلتنگم ولي ندیدنت سخته     
 ندیدنت سخته ندیدنت سخته , ندیدنت سخته     

  
 فصل یازدهم :     
سنگینم روي دِل      شده ....چقدر  ستم که نقِش بر آب  شبیه آرزویي ه چقدر 

 زمین ...اي 
شدن ....چقدر زندگي بي رنگ و بد  شبیه مرداب  خدا....چقدرآدماي زندگیم 

 بو شده 
شه ..باید      شه ..باید بي تفاوت با سنگدل با شه ..باید  ساس با ادم باید بي اح

 مایه هاي  یه چیزي تو
ادم نبودن باشه که بتونه بي خیال همه چي بشه ..بي خیال تمام تلخي هایي که 

 تب تکشون ... 
 شدن نیشتري بر روي قلبت ...قلبي که نمي دوني براي چي هنوز داره مي تپه 

ساس .... البته براي دیگران وگرنه توي خود خودم هر      شدم و بي اح سخت 
 روز دارم آب میشم و از 

 بین مي رم .. 
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دارم میمیرم از این همه بي کستتي و بي وفایي...منم ادمم ...بالخره از پا در     
 میام . 

این روزا اصتتال حواستتم به کارام نیستتت همین دیروز داشتتتم داروي اشتتتباه     
 تجویز مي کردم که اتنا 
 متوجه شد و بهم گفت 

  
   
  

س     شي رو روي  شتم که موحد با یا همین امروز که اونقدر گو ینه بیمار نگه دا
 لحن همیشگیش 

 جلوي همه بچه ها بهم تذکر داد و گفت حواست کجاست ... 
  

طاقت نگاههاي اونم ندارم ...فکر کنم از روش خجالت مي کشتتم که دیگه     
 نمي تونم تو روش نگاه 

 کنم . 
 شوخیاشاما یوسف ...مثل من کشیده کنار..مثل من رفته توي خودش ...از     

 تو بخش خبري 
نیست ...وقتي منو مي بینه ...نگاه غمگیني بهم مي ندازه و بعد زودتر از من از 

 جلوي چشمام ناپدید و 
 محو میشه 
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این روزا حال همه خوبه ..فقط این حال منه که اصتتال خوب نیستتت ...این     
 حال منه که معلوم نیست 

 چشه و چي مي خواد 
  

پوشیدن لباسمون هستیم که بریم اتاق عمل ...اونقدر ساکت  با الهه در حال    
 و بي حالم که بالخره 
 اونم به حرف میاد...: 

 چته ..؟کشتیات توي کدوم دریا غرق شدند که انقدر ناراحتي ؟ -    
  

شیطون که اگه      نگاهش مي کنم ...یه خانواده خوب داره ..یه نامزد مهربون و 
 یه روز همو نبینن 

ن به تاپ تاپ مي افته ..خوشتتگله و با نمب ...منم جاي نامزدش بودم دلشتتو
 عاشقش مي 

 شدم ...خوشبحالش ... انگار هیچ مشکلي نداره 
  

 راستي کلهر در به در ..دنبالت مي گشت -    
 اسم هومن هیچ حسي رو بهم نمي ده که همونطور بي حال پرسیدم :     
 چیکارم داره ؟ -    
 م ..فقط به هر کي که رسیده گفته فروزش کجاست چه مي دون-    

  

http://www.roman4u.ir/


 547 عبور از غبار

حتما همون حرفاي همیشتتگي رو مي خواد بگه ...نفستتم رو بیرون مي دم و     
 همراهش به سمت 

 بخش جراحي به راه مي افتم . 
 دو سه نفري از بچه ها در حال شستن دستاشون هستن ..     

  
   
  

د عمل داریم ...همونطور که مشغول منم مي رم که دستامو بشورم ...با موح    
 شستن دستام 

صداي هومن توي گوشم مي پیچه ..کنارم ایستاده و با حرص نگاهم  ستن .. ه
 مي کنه ..نگاهش نمي 

 کنم که با حفظ تن صداش مي گه : 
 این چه غلطي بود که تو کردي ؟ -    
چه ها یه ببهش توجه نمي کنم که کمي صداشو باالتر مي بره ...طوري که بق    

 هم متوجه میشن : 
 عقده اي رواني ..زندگیمو به گند کشیدي.. راحت شدي ؟ -    

  
ستامو همونطور زیر اب مي گیرم که داد مي      شمامو با حرص مي بندم و د چ

 زنه : 
 جواب منو بده -    
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تمام بچه ها مي دونن که روزي باهم زن و شتتوهر بودیم ...و حاال اینکارش     
 هره خوشایندي اصال چ

 نداره 
  

همه دست از شستن کشیدن و به ما نگاه مي کنن ..دستامو از زیر اب بیرون     
 مي کشم و مشغول 

خشتتب کردنشتتون مي شتتم که دورم مي زنه و مقابلم مي ایستتته ...و انگشتتت 
 اشاره اشو باال مي یاره و 

 تهدیدم مي کنه : 
  

 به خدا اگه نري و گند کاریتو درست نکني... -    
  

 با ارامش سرم رو باال مي برم و تو چشماش خیره میشم :     
 اونوقت مثال چیکارم مي کني ؟هوم ؟ -    

  
 با عصبایت سکوت مي کنه     

  
شي؟خوب بکش و راحتم کن ..چته هي... هر روز هر روز میاي -     منو مي ک

 جلومو مي گیري و فقط 
 فب مي زني 
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رمز شتتده که با ورود صتتنم کامال شتتوکه مي شتته و به رنگ صتتورتش قرمز ق    

 سمتش بر مي گرده 
  

   
  
  

 هومن با تشر بهش مي گه :     
 اینجا چیکار مي کني؟ -    
سمتم میاد و همین که بهم مي      شو نمي ده و با چهره برزخي به  اما اون جواب

 رسه با کف دو 
شدت به ضربه مي زنه و به  سینه ام  ستش محکم به  عق  هلم مي ده و داد  د

 مي زنه : 
 چون فکر مي کني دکتري... خیلي ادمي؟ -    

  
شم و اون      شم بهش خیره می ضربه اش که چند قدمي به عق  رفتم ..با خ با 

 ادامه مي ده و به 
 سمتم میاد : 

حاال چون اون موقع از خریتش نصف خونه رو به نامت زده تو باید اینکارو -    
 وضي؟ کني دختره ع
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یوستتف هم که عمل داره تو همین لحده وارد میشتته و صتتنم جان صتتداشتتو     
 باالتر مي بره : 

 تو به چه حقي این کاري کردي ؟ -    
 هومن از پشت سر بازوشو مي چسبه و عقبش مي کشه و سرش داد مي زنه :     
 برو بیرون -    
صد داره تمام دلخوري و نار     سر اما این دختر امروز ق شو..با بي ابرویي  احتیا

 من خالي کنه که بازوشو 
صلي وارد  شه و موحد از در ا سمتم حمله ور می ست هومن در میاره و به  از د

 مي شه 
باره محکم به      تا نگاهم به موحد مي افته از فرصتتتت استتتفاده مي کنه و دو

 عق  هلم مي ده 
  

 نمو با قدرت عق  ميیوسف عصباني میشه و مي خواد به سمتم بیاد که ص    
 زنم و سر هومن داد 

 مي زنم : 
 بیا این زنتو جمع کن -    

  
صتتدام اونقدر بلند هستتت که همه لحده اي تو جاشتتون وایستتتن ..حتي     

 موحدي که از چیزي خبر نداره 
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که من حم خودمو دادم ...چرا نمي گي از بي -     نت نمي گي  به ز چرا 
 عرضگي خودت صداشو در 

 دي که پول نصف اون خونه مال من بوده ...؟ نیور
  

   
  
  

حتما باید آبرو ریزي بکني...حتما باید خودت انگشتتت نما کني ؟اصتتال -    
 من دلم نمي خواست خونمو 

بفروشم ..وقفش کردم ..براي سهمم باید از تو و زنت اجازه بگیرم ؟...به خاطر 
 جنابعالي تا خرخره توي 

شم و زندگي رویاییتو قرض رفتم ..اما به رو شت ب سای ت اوردم ؟اومدم مخل آ
 به گند بکشم ؟ 

  
 به سمت صنم برگشتم :     
ست ...خانوم ....ادم بودن به اینکه قبل -     ستار بودن نی آدم بودن به دکتر و پر

 از شوهر کردن بدوني مال 
شتتوهرت از کجا اومده که بعدا برات دردستتر نشتته ..که بعدها... مثل االن 

 .مجبور نشي اونقدر سطح ..
 فرهنگیتو نشون بدي که بیفتي مثل این التا به جون آدما... 
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حداقل براي خودت و شخصیتت احترام قائل نیستي ..براي همسرت احترام     
 قائل باش که پشت 

 سرش حرف در نیارن 
شتتما هم آقاي کلهر ..فکر کنم خارج از ستتاعت کاري مي تونستتتي بیاي     

 بگیري و حم  خرخره امو
نداشتتتتو طل  کني ...به اندازه کافي توي این بیمارستتتان برام استتم در اوردي 

 ...که دیگه بچه ها هم 
 جواب سالمم نمي دن ...خواهشا بیشتر از اینش نکن ... 

  
چه نمایشتتي شتتد این خونه بین  نفر ادمي که بي حرکت ایستتتادن و دارن     

 نگاهم مي کنن 
  

اشب و با عصبانیت کاله رو از روي سرم مي کشم ..مقنعه ام  با چشمایي پر    
 بهم مي ریزه ...و 

 کمي از چتریهام نامرت  از زیر مقنعه مي زنن بیرون 
در حالي که کاله رو توي دستتتم مي گیرم ...دستتتم رو مشتتت مي کنم و تا     

 قدرت دارم از شدت 
سمت در خ شمایي گریون به  شارش مي دم و با چ صبانیت ف روجي مي رم ع

 ...از کنار موحد بدون ترس 
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عبور مي کنم ..صتتداي اونم در نمیاد ...دیگه هرچه بادا باد ...عکس العمل و 
 طرز تفکر بچه ها و موحد 

 دیگه برام مهم نیست 
 من فقط به دنبال آرامشم ...سکوت کردن دیگه کافیه ....     

گاهم مي  ند ن با لبخ مب بود  بان یه پیر مرد  که  مار  که بی کرد ..همونطور 
 داروهاش و و ضعیتشو توي 

 پرونده چب مي کردم بهم لبخندي زد و گفت : 
سي...فقط دلت مي خواد حرف بزني و دنبال یه جفت گوش - سن ما که بر به 

 مفت مي گردي ....اما 
 حاال شماها تو این سن فقط دوست دارید سکوت کنید 

  
   
  
  

 پروند رو بستم وگفتم : 
شي و فکر کني به تب روزگار بد- ساکت با شده پدرجان ...گاهي وقتا باید  ي 

 تب لحداتي که مي 
 تونستي ازشون خوب استفاده کني و نکردي 

سي.. - سن من بر شم و حال کن که به  اما من عقیده ام اینه که تا جووني ...ع
 دلت براي همه این 

 لحده ها پر مي کشه .....حتي براي سالمتیت 
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 رتش خیره شدم با لبخند به صو

 این دومین باره که سکته زدم ... کي بشه سومي... خدا عالمه -
 دور از جون ... چه حرفیه -
مرگ حقه ...اما مرگ با عزت ..مرگي که بعد از مردنت ..چشتتمت به این دنیا -

 نباشه ..که کسي کاراتو 
 ریست و راست کنه 

  
 سر بچه ها و خانواده اتونه  که حاال حالها هستید و سایه اتون باال Ϳان شاء ا-

 لبخندش تلخ شد 
تمام بچه هام رفتن خارج ... هیچ کدومشون ایران نیستن ....زنمم چند سال -

 پیش مرد...سالي یه بار 
ه ساعت بعد از تحویل سال ی -اونم تلفني موقع تحویل سال ... نه نه ببخشید 

 زنگي به من مي زنن 
 ن و حال و احوالمو... سر سري مي پرس

  
 لبخندي زدم و پرسیدم : 

 دوسشون دارید؟ -
  

 نفسش روبا افسوس بیرون داد: 
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اوالدن ... مگه میشه دوسشون نداشت ..ادم فقط ازشون دلگیر میشه .. وقتي -
 این همه ... 

  
 سکوت کرد و خندید و گفت : 

 منو و خانواده امو ول کن ..اوضاب و احوالم چطوره ؟ -
  

   
  
  

 گ شد و گفتم : لبخندم پر رن
 خوب ...از  تا جوونم بهترید -
 خداروشکر .. -

 گوشیم رو توي جی  روپوشم گذاشتم که گفت : 
 روزاي قبل سرحال تر بودي ...امروز چرا انقدر گرفته اي ؟ -

 به زور لبخند زدم : 
 یکم خسته ام ..حجم کارا زیاد شده -
  

ند حد نفس کشیدنش به لبخنفس پیرمرد به سختي باال مي اومد که با ورود مو
 تبدیل شد و رو به 

 موحد گفت : 
 فکر کردم دکترم عوض شده ؟ -
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 موحد نگاهي به من انداخت و گفت : 
عوض نشتتده ...اما چون نمي تونم زیاد بهتون ستتر بزنم ..یه دکتر خوب باال -

 سرتون گذاشتم 
  

.که یهو ستترمو بلند کردم و به موحد که نگاهش به پیرمرد بود خیره شتتتدم ..
 سرشو به سمت چرخوند و 

خیره نگاهم کرد..از نگاهش معذب شتتدم و پرونده رو بلند کردم به ستتمتش 
 بردم و گفتم : 

 وضعشون خوبه ... -
  

 پرونده رو از دستم گرفت و باز کرد و گفت : 
 همه چیزیش نرماله ؟ -
 بله -
  

 بعد از نگاهي که به پرونده انداخت ...بهم خیره شد و گفت : 
 عمل امروز مهم بود -
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 چشمامو به زمین دوختم و چیزي نگفتم 
  

نفستتش رو بیرون داد و خودکارش رو در آورد و مشتتغول نوشتتتن چیزي توي 
 پرونده شد و گفت : 

 بهتره یه مدت ..شیفتتو عوض کني ... -
  

 دستي به لبه مقنعه ام کشیدم و گفتم : 
 عوض کنم دکتر ... من مشکلي ندارم که بخاطرش شیفتمو -
  

 پرونده رو بست و خیره تو چشمام گفت : 
 اما من مشکل دارم -
  

 دهنم بسته شد و اون گفت : 
مي ترستتم همین طور پیش بره ..فردا ...پس فردا حین جراحي هم مشتتکل -

 پیش بیاد...پس بهتره از 
 همین حاال جلوش گرفته بشه ... 

  
 اعصابم بهم ریخت : 

 اینطوري بشه ..من فقط از خودم من نمي خواستم -
 بین حرفام نفسش رو بیرون داد و گفت : 
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درستتته تو نمي خواستتتي ولي اوني که به خوستتته ات احترام نمي راره ...این -
 چیزا حالیش نیست ... 

  
 و در حالي که توي چشمام دقیم شده بود با لحن ارومتري گفت : 

ستان نک- سوژه این بخش و بیمار ن ..من خیلي هنر کنم بتونم فروزش خودتو 
 دهنت اون چند نفري که 

 شاهد ماجرا بودنو ببندم ..اما دیگه نمي تونم جلوي دهن زن کلهر بگیرم ... 
  

 بغي کردم 
  
  
  

نمي خوام به خاطر یه مشت حرف مفت ..پزشب خوب بخشم عاقبتش بشه -
 یکي مثل 

ندونم کاري و ستتاده  اقبالي.!!!..هم من ...هم خودت مي دونیم ..اقبالي چوب
 لوحیشو خورد...نذار این 

بال سر تو هم بیاد..هرچند کرم از خود درخته ...نمیشه گفت که اقبالي کال بي 
 گ*ن*ا*ه بوده ... 

  
 دوباره نگاهم رو به زمین دوختم : 
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طرف تو فروزش ... یه زن و شتتوهرن !!...کافیه فقط یه حرف پشتتت ستترت -
 دربیاد که دنبال مرد زن 

ري...اونوقت من که ستتهله ..خود رئیس بیمارستتتانم نمي تونه کاري برات دا
 بکنه ... 

  
 مکثي مي کنه و ادامه مي ده : 

کسیم به این کاري نداره که یه روزي عقد کرده هم بودید...بفهم ..خواهشا به -
 حرفمم گوش کن و 

.یه .شتتیفتتو عوض کن و فقط براي عمالیي که توي هفته داري بیا بیمارستتتان 
 مدت تو چشم 

 نباش ....این زني که من دیدم راحت برات حرف در میاره 
  

 من باید از خودم دفاب مي کردم : 
 اما دکتر..اگه من برم یعني حتما یه کاري کردم که رفتم ...این طور نیست ؟ -
  

 انگار از قبل مي دونست که مي خوام چنین حرفي رو بزنم که زود جواب داد: 
سرت بگن مونده که تو چه بمو- شت  ست ..اگه بموني پ ني چه نري.. حرف ه

 همسر سابقشو هر روز 
ببینه چي ؟این حرف نیستتت ؟....همین که توي عمال حاضتتر باشتتي کافیه .. 

 همه مي بینن که میاي و 
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میري...فقط مي خوام یه مدت توي بخش و جلوي دید این زن و شوهر نباشي 
 ..مندورمو گرفتي یا نه ؟ 

  
دونم چرا هر روز زندگي ستتخت تر میشتته ..شتترایط بحراني تر... و آدما نمي 

 سنگ دل تر..همونطور که 
 نگاهم به زمین بود پرونده رو به سمتم گرفت و گفت : 

االنم مي توني بري و شتتت  بیاي..بهتره یکي دو ماهي این روندو ادامه بدي -
 ..اینطوري براي همه 

 بهتره 
  

ستش گرفتم  سعي کرد پرونده رو از د سکوتم رو دید  و وقتي در مقابل حرفش 
 کمي لحنش رو آرومتر 

 کنه : 
 فکر نمي کنم دیگه حرفي مونده باشه ..که نه بیاري... درسته ؟ -
  

                
  
  

ستترم رو بلند کردم و توي چشتتماش خیره شتتدم ..شتتاید یب دنده بودم و نمي 
 خواستم غرورم رو زیر پا 
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 بذارم : 
خونه حم من بود...من براي چیزي که مال خودم بوده به کستتي  نصتتف اون-

 جواب پس نمي دم ...حرف 
 شما هم متین ...اما اگه اجازه بدید...من توي همین شیف خودم راحت ترم ... 

  
نگاهي به صورت و نگاه مصمم انداخت و صاف ایستاد و ابروهاشو با کالفگي 

 باال داد و گفت : 
واي..باشتته ..اصتترار کردن من بي فایده استتت ...پس حاال که اینطور مي خ-

 حاال که مي موني ...سعي 
کن که دیگه موردایي اینطوري پیش نیاد..به خاطر خودت میگم ..نه بخشتتم 

 ...نه خودم ... 
  

 بهش خیره شدم ..نگاهش آروم بود: 
ممنون از توجهتون ...بابت نیومدنم به اتاق عمل ..هم ....واقعا معذرت مي -

 ام ... خو
  

 چشماشو با حالت با نمکي حرکت داد و گفت : 
 من معموال خطاهاي اینطوري رو نمي بخشم ..خودت که بهتر مي دوني ؟ -
  

 لحنش اونقدر خودموني بود که ناخواسته به خنده افتادم و گفتم : 
 بله ..شیفت ش  ..خوشبختانه منم دیگه به بي خوابي عادت کردم ... -
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و نمي تونستم بشناسم ...خندید..اونقدر راحت که فکر مي کردم چرا این مرد ر

 چندین ساله که مي 
 شناسمش : 

نه الزم نیستتت بموني ..فقط دیگه تکرار نشتته ..همین االنشتتم باید به همه -
 جواب پس بدم که چرا سرت 

 داد نزدم 
  

 مستترم رو با ناباوري باال گرفتم ..خندید..با دیدن خنده اش ..واقعا نتونستتت
 جلوي خنده امو بگیرم ...و 

به در  گاهش کردم ...هنوز  مت در رفت ...ن به ستت ندیدم و اون  همراهش خ
 نرسیده بود که گفتم : 

 ممنون دکتر -
  

                
  
  

ایستتتاد و دستتت چپش رو روي چارچوب درگذاشتتت و ستترش رو به ستتمتم 
 چرخوند و با لبخند گفت : 
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ه از اون لیوان چاییاي بي مزه ات بگو برام اگه مي خواي ببخشتتمت ..یه دون-
 بیارن 

با فشتتتار دندونام روي ل  پایینیم جلوي خنده ام رو گرفتم که دور از چشتتم 
 پیرمرد چشمب قشنگي بهم 

 زد و گفت : 
 بیسکویتم داشته باشه ..لطفا -
  

خنده از لبام دور شد و دهنم از هنرمایي موحد نیم باز موند و اون با خنده رفت 
 .چرخید م و به پیرمرد .

 نگاه کردم که گفت : 
  

 اونوقت بگو ما جوونا شانس نداریم ...دوست داره بابا جون نه ؟ -
من که هنوز توي شوک چشمکش بودم ...لپم رو از درون گاز گرفتم و به خنده 

 افتادم و سردرگم براي 
 دادن سفارش چایي از اتاق خارج شدم 

به با یکي ازبچه ها در حال حرف  به جاش  زدن بودم ...میخواستتتت فردا رو 
 بیماراش سر بزنم و هواشو 

ستم ممکنه این  سونه ...با اینکه مي دون شو تا ظهر بر شم تا بتونه خود شته با دا
 کار با عک عصبانیت 

موحد بشتته ...اما با قول گرفتن از اینکه فقط بین خودم و خودش این کار بمونه 
 قبول کردم که تا ظهر 
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 که کسي متوجه نبودنش نشه کاري کنم 
  

چون اینطور که مي گفت مشتتکلي براش پیش اومده که باید حتما مي رفت 
 ...منم که فداکار ...تو 

سفارش چاي  شدم ..رفتم که براي  ستي قبول کردم ...وقتي ازش جدا  رودربای
 موحد اقدام کنم اما از 

اپ کافي شتتاونجایي که گفته بود زیاد اهل چایي نیستتت تصتتمیم گرفتم به 
 بیمارستان یه سري بزنم و 

 هم براي خودم و هم براي موحد ...قهوه بگیرم 
  

به سمت انتهاي سالن به راه افتادم که یب دفع صنم رو دیدم که با همون چهره 
 برزخیش داشت توي 

ست همونطور که از رو  سف تکوني دادم و در سرمو با تا سالن راه مي رفت ...
 به رو به سمتم مي اومد 

 منم به سمتش رفتم چون راه خروج از همون سمت بود. 
شم که با وقاحت مقابلم قرار گرفت و  ستم از کنارش ردب نگاهش نکردم و خوا

 گفت : 
 مي دوني چرا ولت کرد؟ -
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صله  شم فرو بردم و بي تفاوت و بي حو ستامو توي جی  روپو ستادم ...و د ای
 نگاهش کردم که با حرص 

 گفت : 
سي برات فرقي نمي کرد ...موندم با - سد بودي که بودن با هر ک چون یه ادم فا

 اون ابرو ریزي... هنوز 
چطور توي این بیمارستتتان موندي؟...واقعا باید ادم خیلي پرو و بي حیا باشتته 

 که هنوز راست راست 
 اینجا راه بره و با افتخار خودشو هي مطره کنه 

  
 یره شدم به شدت حرصش گرفت : پوزخندي زدم و بهش خ

 خودم کاري مي کنم که دمتو بذاري رو کولت و از این بیمارستان در ري -
  

 با خنده لبهامو با زبون تر کردم و گفتم : 
ادمي از حرفات مي ترسه که کاري کرده باشه ..نه من ....پس هر چي دوست -

 داري فب بزن ..موندم 
لت مي کنه ..تا جایي که یادم میاد...از هومن با این اخالق گندت چطور تحم

 ادماي جیغ جیغو متنفر 
بوده و هست ...البد هر ش  با یه ارام بخش خودشو از دستت خالص مي کنه 

 ... 



wWw.Roman4u.iR  566 

 

  
 رنگ صورتش پرید ...ابروهامو باال دادم و با لبخند ادامه دادم : 

شب بخش اینطوري - سي و با پز شنا شه که حد خودتو نمی ي باخرین بارتم با
 ادبانه حرف مي زني 

...این دفع به خاطر نفهمیت مي بخشتتمت ..اما دفع بعد به این ستتادگي ازت 
 نمي گذرم ...حد خودتو 

 بشناس دولت خواه 
  

با حرص ل  پایینشتتو گاز گرفت و من با اخم از کنارش عبور کردم ...معلوم 
 نبود که کي برام شر مي 

...هرچند شرشده بود و باید دمش رو  شد...باید بیشتر از قبل مراقبش مي بودم
 مي چیدم 

  
وارد محوطه شدم ...هوا سرد تر ازقبل شده بود...دستامو زیر ب*ه*لم دادم و 

 سرعت پاهامو بیشتر کردم 
وارد کافي شاپ که شدم ...گرماي مطبوعي به صورتم خورد و سردي بیرون رو 

 برام لذت بخش کرد ... 
 به سمت پیشخون رفتم 

از صتتبح و همین االن ....با برخوردهاي زننده مواجه شتتده بودم ...اما  با اینکه
 یه حس خوشي ... زیر 
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 پوستم رو ....قلقب مي داد...حسي که کامال نامعلوم و ناشناخته بود.. 
  

 دوتا قهوه سفارش داد و براي سرد نشدنشون سریع از کافي شاپ خارج شدم 
  

                   
  
  

به اطراف توي بخش در ح ته بودم نگاهي  تا لیوانو توي دستتتم گرف که دو الي 
 انداختم و اول رفتم رست 

..چهره خوشایندي نداشت با دوتا لیوان مي رفتم اتاق موحد .....وارد که شدم 
 لیوان خودمو روي میز 

 گذاشتم و به فتانه که در حال استراحت بود گفتم : 
 لیوانم اینجا باشه االن بر مي گردم -
  

 ابروهاشو با شیطنت باال انداخت و گفت : 
 اون یکي مال کیه ؟ -
  

 سرمو با خنده تکوني دادم و گفت : 
 سفارشیه -
 نمیشه به من بدیش ؟ -
 نه عزیزم -
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خندید و منم با خنده از رست در اومدم ...هنوز خنده رو لبام بود که یوسف از 

 اتاق یکي از مریضا در اومد 
سی د...چهره اش پر از دلخوري بود..خیره به من و لیوان توي و خنده رو لبام ما

 دستم بود...که نگاه ازش 
 گرفتم و به سمت اتاق موحد به راه افتادم . 

حتي وقتي که از کنارش عبور کردم نادیده اش گرفتم ...نگاهش از دلخوري به 
 عصبانیت تبدیل شد و 

ربه اي به در اتاق در خالف جهتم به راه افتاد..اما درستتتت لحده اي که ضتت
 موحد زدم برگشت و منو 

دید...موحد ستترش رو باال اورد و نگاهي به من انداخت ...با دیدنم لبخند 
 نامحسوسي روي لباهاش جا 

خوش کرد و من بي خیال نوب نگاه یوستتف وارد اتاق شتتدم ..حتي ندیدم که 
 موند یا رفت 

 لیوانو روي میزش گذاشتم و با لبخندي گفتم : 
  

 ته بودید زیاد از چایي خوشتون نمیاد..براي همین براتون قهوه گرفتم گف-
  

با  یل راحتیم  نه اش ...شتتتده بود دل ما یب برخورد ستتتاده و گفتگوي صتتمی
 موحد..شایدم تنها کسي بود که 
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هنوز بهم از ندر روحي آستتی  نرستتونده بود و همین شتتده بود دلیل احترام به 
 کسي که روزي از سایه 

 یدم اشم مي ترس
  

                  
  
  

 لبخندش پرنگ شد : 
 ممنون ...  -
  

 لیوانو که به دست گرفت گفت : 
 الزم نبود به زحمت بیفتي -
  

 لبخندي زدم و گفتم : 
 براي خودمم گرفتم ...زحمتي نبوده -
  

 لیوانو توي دستش جا به جا کرد و گفت : 
 پس یه قهوه بهت بدهکار شدم -
 چه حرفیه خواهش مي کنم -
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همونطور که خنده رو لبهام بود براي در نیومدن حرفي از جان  کستتي ستتریع 
 عق  گرد کردم و گفتم : 

 نوش جان ... با اجازه اتون -
  

سي  ضي از ح سرش رو تکوني داد و با لبخند کم رنگي رفتنم را بدرقه کرد...را
 ایجاد شده درونیم از 

 اتاق خارج شدم .. 
ن یوستتفي که هنوز ستترجاش ایستتتاده بود تبدیل به یه حس اما این حس با دید

 زننده اي شد که 
 وجودش کم و بیش باعک عذاب بود 

سمتش رفتم ..بي توجه اي بدترین چیزي بود که مي  سرمو پایین انداختم و به 
 تونست عذابش بده 

 ...وقتي از کنارش رد شدم ... 
برخوردا تو جام ایستادم و  نفسش رو با صدا بیرون داد ورفت ...ناراحت از این

 به رفتنش خیره 
شتتدم ...کي فکرشتتو مي کرد که یه روزي کار من و یوستتف به اینجا بکشتته که 

 فقط با حرص و عصبانیت 
 همدیگرو ببینیم ...و نتونیم حرف دلمونو بهم بزنیم .. 

از نبودش ..از حرف نزدنشتتم به شتتدت ناراحت و عصتتبي بودم ..اما همه اش 
 ود تقصیر خودش ب
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بعد از پایان ستتاعت کاري تصتتمیم گرفتم براي خونه کمي خرید کنم ..البته 
 بیشتر بهانه بود.. 

بیشتتتر دلم مي خواستتت خودمو ستترگرم کنم که کمتر به اتفاقاي پیرامونم فکر 
 کنم ...به نبودن کسایي 

شتم ...البته در مورد یوسف باید ا شون دا س ه عتراف مي کردم ککه یه زماني دو
 هنوزم دوسش داشتم 

 ..و نمي تونستم زن گرفتنش رو هضم کنم 
 *** 

به قفسه کناریم نگاهي انداختم ..دست بلند کردم و کمپوت آناناس رو برداشتم 
 و روي بقیه خریدام 

شدم و چرخو حرکت دادم و کمي جلوتر خم  سه ها خیره  شتم ...باز به قف گذا
 ز شدم و یه بسته الزانیا ا

طبقه پایین قفسه ها برداشتم و صاف ایستادم که ناگهان یوسفو تمام قدم مقابلم 
 دیدم .. ..در حالي 

که انتدار داشتتتم با شتترمندگي نگاهم کنه با حالت طلبکارانه اي تو چشتتمام 
 خیره شده بود. 
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الزانیا رو توي دستم فشار دادم و روي بسته هاي دیگه پرت کردم و بي توجه به 
 رنگش از حضور پر

 کنارش عبور کردم 
معلوم بود که صبرش دیگه تموم شده ... که بازومو محکم از عق  چسبید و با 

 عصبانیت گفت : 
 من باهات قول و قراري گذاشته بودم ؟ -
  

چشمامو براي ارامش بستم و باز کردم و سعي کردم چیزي نگم که شرایط بدتر 
 از این بشه 

 با توام ؟جوابمو بده -
  

 سمتش بر گشتم و بهش خیره شدم ..توي چشماش طوفاني بر پا بود به 
سخره بازیات - شته ... پس این م خودتم مي دوني هیچ قول و قراري وجود ندا

 براي چیه ؟ 
  

 مي خواستم جوابش رو بدم ..اما سکوت کردم و گفتم : 
آقاي ستتلحشتتور لطف کنید و مزاحم نشتتید..به اندازه کافي توجه همه آدماي -
 نجا رو ...به خودمون ای

 جل  کردید... 
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با همان عصبانیت نگاهي به اطرافمون انداخت و لبهاشو بهم فشار داد و گفت 
 : 
 خرید ات تموم شد؟ -
  
  

                  
  

 ابروهامو باال انداختم : 
 به تو چه -
  

 یوسفي که مي شناختم ...باید با این حرفم کل سبد خریدمو این وسط پخش و
 پال مي کرد به خاطر 

با  بي توجهیم ... اما چقدر خودشتتو نگه داشتتته بود که فقط دستتته چرخو 
 عصبانیت به سمت خودش 

 کشید و به سمت صندوق به راه افتاد 
  

شدم ..با اینکه با اون نیم پالتوي  شدم و به تیپش خیره  سینه  ست به  با حرص د
 کرم رنگ و شلوار کتون 

روي خودش جذب کرده بود ..اما انگاري براي من ستتفیدش ..نگاه خیلیا رو 
 دیگه اون جذابیت قبلي رو 

 نداشت ..شایدم داشت و من خودمو گول مي زدم 
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سمتش رفتم ..در حال خالي کردن خریدام روي میز کوچب مقابل  به ناچار به 
 زن پشت صندوق بود 

ریدا رو ..زن نگاهي به من و بعد به یوستتف انداخت و درحالي که دونه دونه خ
 بر مي داشت با وارد 

شون ..یوسف کیف پولوشو در آورد و عابر  سیه ها مي نداخت کردن قیمتا توي ک
 بانکشو از توش بیرون 

 کشید که با حرص گفتم : 
 همش مال خودت .... من هیچ کدوم از این خریدا رو نمي خوام -
  

فت و خواستتتم از کنارش رد بشتتم که با حرص و در ستتکوت بازومو محکم گر
 کارتو به زن داد تا توي کارت 

 خوان بکشه ... 
  

 عصباني از کار یوسف با صداي کنترل شده اي گفتم : 
 دستمو ول کن ...االن همه فکر مي کنن که داري چیکار مي کنه ... -
  

زن خیره به ما دوتا رمزو پرسید ..و یوسف با چهره عصبي که چهره اشو جذابتر 
 مي کرد رمزو بهش 

.با حساب کردن خریدا بسته ها رو بر داشت و منو به سمت در خروجي گفت .
 کشوند ... 
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.ماشتتینشتتو توي کوچه ب*ه*لي پارک کرده بود ..با وارد شتتدن به کوچه ...با 

 انزجار دستو از توش دستش 
 بیرون کشیدم و بدون اینکه صدامو بیش از اندازه باال برده باشم گفتم : 

ر که دلت مي خواد باهام رفتار مي کني..اگرم اون من زنت نیستتتم که هر جو-
 تو صدام در نیومد فکر 

 نکن تو دلم قند اب مي کردن که 
  

                   
  

 دستمو گرفتي..فقط بین اون همه نگاه نمي خواستم کسي بهمون گیر بده ... 
  

 بسته ها رو با حرص روي زمین رها کرد و به طرفم اومد: 
که ه- هات درستتتت حرف مي زنم و ازت مي خوام جوابمو براي این با  رچي 

 بدي..عین این بچه ها رفتار 
 مي کني 

  
 نگاهمو ازش گرفتم که با لجاجت مقابلم قرار گرفت : 

اخه من احمم ....نه باهات قول و قراري گذاشتتتم و نه بهت وعده و عید ي -
 دادم ...پس چرا باهام 

 وزه بد رفتي رو اعصابم اینطوري رفتار مي کني ؟..این چند ر
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چند نفر که از ستتر کوچه رد میشتتدن با شتتب بهمون خیره شتتدن ..کمي عق  

 رفتم و دست به سینه به 
 دیوار تکیه دادم تا بقیه عرایضشو ادامه بده 

 اخه مشکلت چیه ؟تا شنیدي زن دارم .... چرا از این رو به اون رو شدي ؟ -
  

 را که مي دونستم بالخره رامم مي کنه دلم نمي خواست باهاش حرف بزنم ..چ
مگه خالف شرب کردم ؟....بابا زن گرفتم ...درست مثل تو ...مگه خودت تو -

 شوهر نکردي ؟..پس چرا 
 باید بهت جواب پس بدم ؟ 

ست به  سید...اما من نگاهم همونطور د شتم نمي ر صله بینمون به چهار انگ فا
 سینه به سر کوچه و به 

 بهمون نگاه مي کرد... خیره بود زني که با بدبیني 
  

 وقتي دیدم زن نمي ره .... رومو به سمت یوسف چرخوندم و اروم گفتم : 
 صداتو بیار پایین ...همه رو متوجه خودت کردي -
  

سرشو به سمت کوچه چرخوند و صداشو برد باالتر و قدمي ازم دور شد و داد 
 زد : 

http://www.roman4u.ir/


 577 عبور از غبار

و ببینن ...انگاري خودشتتون هیچ  بذار ببینن ..بذار از ستتر بیکاري وایستتتن-
 مشکلي ندارن و من تنها لکه 

ننگ این دنیام ...اره من زن دارم و دارم با یکي دیگه الس مي زنم ...حاال این 
 جماعت چي مي خوان 

 بگن ؟هان ؟ 
  
  

                   
  

 بیشتر داد زد : 
 چي؟ -
  

سخر ف سري تکون داد و با تمزن که رنگش پریده بود سریع به راه افتاد..با تاس
 بهش گفتم : 

 اون ور رفتن و درس خوندن ..انگار همون یه رره ادبتم از بین برده -
  

 درست رفتم روي اعصابش ..چون با عصبانیت به سمتم برگشت و گفت : 
 تو دیگه هیچي نگو آوا...که از وقتي که برگشتم ...شدي آینه دقم -
  

 پوزخندي زدم و گفتم : 
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دق تویي که اول بي ستترو صتتدا میاي..بعدم یه جوري رفتار مي کني که  آینه-
 آدم نمي دونه چه قصدي 

 داري 
  

 به شدت بهم ریخت : 
 چطوري رفتار کردم مگه ..؟هان ؟..د بگو دیگه -
  

شمم اومد از همون اولین بار دیدنش ..تا اخرین روزي  تمام رفتاراش جلوي چ
 که توي کوه از هم جدا 

 ... عصباني شدم و گفتم :  شده بودیم
 نمي دوني..واقعا نمي دوني ؟ -
  

 چشما م از اشب پر شد ...و یوسف با عصبانیت بهم خیره موند 
اینکه هوامو داشتتتي..اینکه حرفایي مي زني که ادم هزاربارم با خودش معنا -

 کنه ..آخرش به یه جواب 
چین ؟اخه کدوم دوست  مي رسه ...اینکه بي هوا یهو میاي سراه ادم ...پس اینا

 ؟ ..کدوم همکار 
؟...انقدر نگران همکارشتته .؟.کدوم دوستتت دنبال تالفي کردن و زدن شتتوهر 

 سابم دوستشه .؟..اینکاراتو 
 پاي چي باید بذارم یوسف ؟...تو...تو 
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 خجالت کشیدم اما : 
  
  

                 
  

ید نفهمیدي- ما تو منو تو کاري کردي که من بهت اعتراف کنم ...شتتتا ؟... ا
 شکستي یوسف ...بدم 

سیدم ..زن داري؟ ..ازدواج کردي؟ ...هر بارفقط  ستي ...هزار بار ازت پر شک
 خندیدي و یه چرتي بهم 

 تحویل دادي ...تو بگو.... باید چه برداشتي مي کردم از اینکارات ..هان ؟ 
  

بینیم  رصورتش برافروخته و عصبي شد ..اشکم در اومد ..با پشت دست به زی
 دست کشیدم و تو 

شده بودم ازش ..اما تو اوج ناباوري هنوزم  شدم ...دل چرکین  شماش خیره  چ
 دوستش داشتم ....اما 

 غرورم رو نباید بیش از این له مي کردم ... 
  

سته ها رفت و از روي  سمت ب شده بود..به  ساکت  شکام  سف که با دیدن ا یو
 زمین برداشتشون و در 

 و خریدا رو صندلي عق  گذاشت ...  ماشینشو باز کرد
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ست به فرمون بهم خیره  شو باز کرد و د ست ..در کناری ش شت فرمون که ن .پ
 شد... 

  
ساله ..مدام روي  سال این بود که مثل دختراي  یا   سن نزدیب به   سن  شاید ُح

 دنده لج نمي 
زنه افتادم ...و از همه مهمتر این بود که شتتاید بهش اجازه مي دادم حرفاشتتو ب

 ...حتما اونم دالیل خودش 
رو داشت ...کاري که خیلیا نذاشتن من بکنم ...کسایي مثل هومن که بي دلیل 

 و بي حرف ترکم کرد 
...تکیه امو از دیوار جدا کردم و دستتتي به زیر چشتتمام کشتتیدم و به ستتمت 

 ماشینش رفتم .. 
  ادمسوار شدم و درو بستم و بي حرف کمربندمو بستم و به عق  تکیه د

  
با ناراحتي به نیم رخ اشتتب آلودم خیره شتتد ...نگاهش نکردم ...نفستتش رو با 

 ناراحتي بیرون داد و 
 ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد... 

  
نیم ساعت بعد هر دو رو در روي هم همون کافي شاپي بودیم که روز اول دیده 

 بودمش ....به دستاي 
 ه شدم و با تلخ خنده اي گفتم : کشیده و تمیزش که روي میز بود خیر
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 حلقه اتو چرا دست نکردي ؟ ..نمي گي زنت ناراحت میشه ...؟ -
  

 داشتم عصبانیش مي کردم که سرشو بلند کرد و گفت : 
 آخه تو که هیچي نمي دوني چرا انقدر حرف مفت مي زني ؟ -
  

 لبهامو با زبون تر کردم : 
  

                 
  

؟..اهان اینکه زن داري... بعدم عین مجردا رفتار مي کني چي رو نمي دونم -
 ؟ 

  
 چشماشو با عصبانیت بست و باز کردو گفت : 

 آوا تا اعصابمو بیشتر از این بهم نریختي بهتره ساکت شي -
  

 پوزخند زدم : 
 باشه اگه ارومت مي کنه ..من خفه میشم ..توام به ادامه دروغات برس -
  

از جام بلند شتتم ...که یب دفعه توي محیط کوچیب همینو گفتم و خواستتتم 
 کافي شاپ با فریاد ... 

 میخکوب جام کرد: 
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 بشین سرجات -
  

رنگ پریده به دختر و پسراي درون کافي شاپ که با تعج  و نگراني نگاهمون 
 مي کردن ... نگاهي 

شدم  ستم و با حرص بهش خیره  ش سرجام ن سر ناچاري  انداختم و دوباره از 
 که بیشتر از این آبرو ...تا 

 ریزي نکنه 
  

ستهاي  صبانیت در حالي که نگاهش به د شم و ع شوتوهم گره کرد و با خ ستا د
 گره کرده اش بود 

 گفت : 
 نمي دونم عاشم کدوم اخالق گندت شدم ...؟ -
  

 به خنده افتادم و گفتم : 
 هر چه باشه به پاي اخالق جنابعالي نمیرسه ... -
  

دوختم ...دستي به پیشونیش کشید و بعد گوشیشو از جی   نگاهمو به خیابون
 پالتوش در اورد و 

 مشغول شماره گرفتن شد 
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چشمامو با کالفگي چرخي دادم و بهش خیره شدم ..که تلفن رو روي اسپیکر 

 گذاشت و درست 
مي  مقابلم روي میز قرارش داد ...و در حالي که صتتتداي بوقهاي کشتتیده رو

 شنیدم با تمسخر گفت : 
امیدوارم زبانت خوب باشتته ...اگه غصتته ات به اعترافیه که پیش من کردي -

 ..پس خوب گوش کن ...حاال 
 نوبت اعتراف منه 

  
 همین که این رو گفت : 

 کسي از اون ور خط به لهجه غلیظ آمریکایي جواب داد 
  

ت ظریف دختر پشیوسف کمي خم شد و لبهاشو به گوشي نزدیب کرد صداي 
 خط مثل صداي زنگ 

 داري بود که گوشم رو آزار مي داد 
  

 یوسف خودتي؟ -    
لبهامو محکم بهم فشتتتار دادم ..یوستتف نگاهي به من انداخت و از دختر     

 پرسید: 
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 خونه اي ؟ -    
 دختر م*س*تانه خنده اي کرد و گفت :     
 سالم مي رسونه نه ..با جیمز اومدیم خرید ....داره بهت -    

  
 یوسف عصبي دستي به صورتش کشید و گفت :     
 اسناد و مدارکو قراره کي برام بفرستي ؟ -    

  
شنیدن      سي به یوسف نمي داد چرا که هر لحده با  شاد دختر هیچ ح صداي 

 صداش چهره اش 
 برافروخته تر هم مي شد 

 بکشه ..  آه ..عزیزم .. وکیل مي گفت ممکنه یه ماهي طول-    
     . 

 یوسف عصبي شد و در حالي که سعي داشت زیاد عصباني نشه گفت :     
 چرا انقدر دیر؟ -    

  
                  

  
  

 دست من نیست ...قوانین اینطوریه دیگه ..اگه باور نداري خودت بیا -    
 فشاري که با دندوناش به لبهاش مي اورد رو اعصابم بود...     
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 حاال چرا انقدر عجله داري ....آقاي دکتر؟ -    

 با عصبانیت دستي به زیر لبش کشید و بعد دستشو پایین اورد و گفت :     
  

سي -     شکلي نداري... فعال با جیمز عزیزت خوش مي گذروني و ک تو که م
 هم نمي تونه بگه باالي 

 چشمتون ابرو 
 دختر عصباني شد و تن صداش تغییر کرد:     

چرا متلب بارم مي کني؟ ..مثل اینکه خودت با این شتترایط موافقت کردي -    
 و کنار اومدي ..یادت 

 رفته ؟ 
  

سي حرف      شکر چون فار شد...خدا رو شو باال اورد و بهم خیره  سر سف  یو
 نمي زدند کسي متوجه 

حرفاشتتون نمي شتتد..هر چند منم دستتت و پا شتتکستتته بعضتتي از قستتمتاي 
 جه نمي حرفاشونو خوب متو

 شدم 
 کتي به اون وکیل نفهم بگو سریع مدارکو برام ارسال کنه -    

  
 صداي تمسخر گونه دختر ...عصبانیت یوسف رو بیش از قبل کرد:     
 چي شده دکتر؟ ...نکنه مي خواي تجدید فراش کني ؟ -    



wWw.Roman4u.iR  586 

 

  
 نگاهم به یوسفي بود که نگاه ازم بر نمي داشت :     
دو هفته دیگه ...در غیر اینصورت تا یه ماه دیگه حتما بفرسته اگه تونست تا -    

 ...چون مي خوام ازدواج 
 کنم 

 حرف یوسف و سکوت ناگهاني دختر شوک زده ام کرد :     
زود دستتت به کار شتتدي..عزیزم ؟فقط مثل اینکه استتم ما بد در رفته بود -    

 ...نه ؟ 
  
  

                    
  

 ه تو.. زود دست به کار نشدم ...خیلیم دیر شده ... نه به انداز-    
 صداي دختر خشب و زننده شد:     
 باشه بهش مي گم ...کاري نداري ؟ -    

  
 یوسف بدون جواب تماس رو قطع کرد و بهم خیره موند...     
 اب دهنم رو قورت داد و گفتم :     
 خوب این نمایش براي چي بود؟ -    
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اگه وایمیستتتادي همه چي رو بهت مي گفتم ...اما حاال هم دیر اون روز -    
 نشده ...پس خوب گوش 

 کن ..این تماس رو هم گرفتم که نگي دروه مي گفتم ... 
  

کتي همون کتایون .... دختریه که من باهاش ازدواج کردم ...ازدواجي که به     
 ظاهر ازدواجه ..اما از ندر 
 دوتامون ...نه ... نیست .. 

چرا که از همون روز اول دختري که فکر مي کردم شاید بتونم باهاش یه عمر     
 زندگي کنم ..اومد و 

راست راست تو چشمام خیره شد و گفت ..به اجبار خانواده اش همسر م شده 
 ..اجبار که نه .... 

  
به این ازدواج داده ...و هیچ      براي فرار از خانواده و م*س*تقل شتتتدنش تن 

 اي به من نداره ..البته  عالقه
 هر بار یه حرف جدید مي زد 

سي      سته ک سعي نمي کنم از همون اول واب سي...هیچ وقت  شنا منم که مي 
 بشم ...اما اولش با 

خودم گفتم شاید یکم جو گیر شده اما یه هفته بعد وقتي دست دوست پسرشو 
 گرفت و اومد توي 

 ... خونه بهم ثابت کرد ..که الکي حرف نزده 
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سه ...هرکاري ...زندگي      دختر بي پرواییه ...هرکاري مي کنه که به هدفش بر
 زیر یب سقفمون فقط 

براي یب ماه طول کشتتید ....یب ماهي که درستتت مثل دوتا همخونه توي یه 
 خونه زندگي مي 

 کردیم ...زندگي که بیشتر براي اون خوشي بود و براي من عذاب ... 
  

اقامت داشتتتم ..براي همین این ازدواج برام عالوه بر اینکه  من یکم مشتتکل    
 مي تونست تداوم دار 

باشه ..مي تونست مشکل اقامتم رو هم حل کنه ...اونا عمري خانوادگي اونجا 
 زندگي کرده بودن ...و 

  
                   

  
ش شته بود...چي بهتر از اینکه دیگه تنها  ه بود و دحاال خانواده اش به ایران برگ

 مي تونست هر کاري 
 کنه .... 

شنهاد ازدواج از      صمیمي پدرم بودن ...در واقع این پی ست  خانواده کتي دو
 طرف دو خانواده مطره 

ست  صدم رفتن بود...پذیرفتمش ..این پذیرفتنم در شتر ق شده بود...منم که بی
 بعد از عقد تو و هومن بود. 
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ب     ها تو نشتتکستتتي ...منم  جا هم تو اوا تن نابود کردي ..اون بت  خا ا انت

 نفهمیدي...وقتي که عقد کردي 
ستم برم ..اما  شد..هرچند که از قبل مي خوا ..زندگي توي ایران برام بي معني 

 ازدواج با تو مي 
 تونست خیلي چیزا رو تغییر بده 

  
شم ..اما ... اول مي      سرت بذارم ..یا دنبال گ*ن*ا*هکار با منتي نمي خوام 
 واستم آروم راضي به رفتنت خ

 کنم بعد که موافقتو گرفتم بهت پیشنهاد ازدواج بدم 
به هومن جواب مثبت دادي ..داغونم کردي ...حتي      یدم  که شتتن ما همین  ا

 هرچي گفتم که تو 
 انتخابت بیشتر دقت کن ..تو گوش نکردي و راه خودتو رفتي 

..زندگي گند اونورم ..مثل براي همین بعد از عقدت بي ستتر و صتتدا رفتم .    
 سگ دوني بود..دختري که 

براي رهایي از دستتت من ... به راحتي شتتبا توي اتاق ب*ه*لي کنار دوستتت 
 پسرش مي خوابید.. 

  
شتم ...بارها و بارها...      ست ندا شاید بگي چقدر بي غیرتم ...اما من اونو دو

 قبلش کثاقت کاریاشو 
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بود ...چند بار قبل از اون شتت  با هم دعوا نشتتونم داده بود..این دیگه اخرش 
 کرده بودیم ..سر تموم ابرو 

شد..اما به  شیده  سایه ها به اداره پلیس ک ریزیاش ..حتي کارمون به لطف هم
 خاطر اقامتم و گند نزدن 

 به ادامه تحصیالتم ..مجبور شدم ساکت بمونم ... 
  

ته برامم مهم نبود که مي اون همه چي رو به نفع خودش تموم کرده بود...الب    
 خواد چیکار کنه ...در 

ست کاري کنه که  شده قرار داده بود ..مي خوا ش  منو تو کار انجام  واقعه اون 
 دممو بذارم رو کولم و از 

 اون خونه برم و هر چه زودتر ازش جدا بشم 
  

یم گخونه هدیه پدر زنم بود...کتي براي اینکه ثابت کنه عالقه اي به من و زند    
 نداره ...توي یکماهي 

که اونجا بودم تا بتونم یه خونه براي خودم دستتت پا کنم هفته اي دوبار با اون 
 پسر بود...شایدم تمام 

 کاراش نمایشي بود ..اما هر چي بود ..یکبار تا مرز کشتنشون پیش رفتم 
 با سر انگشتاش به شقیقه هاش فشار اورد:     
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اما نه بي غیرتم آوا ..باید دوتاشونو خفه مي کردم و مي کشتم .باید باهمین -    
 دستام این کارو مي 

شتن  ستم اون دوتا رو تو اتاق به ک شتم و خوا کردم ...وقتي گاز خونه رو باز گذا
 بدم ..همسایه ها متوجه 

تاشتتون خراب  حال دو مده بودن ... به ستتراغمون او گاز شتتتده بودن و  بوي 
 ردنشون بیمارستان ..بعد از بود..ب

شون  شد ...حتي تهدیدم کرد که اگه کاري به اون ماجرا کتي بي پرواتر از قبل 
 داشته باشم به جرم 

 اینکه مي خواستم بکشمشون ازم شکایت مي کنه ... 
  

سا مي      ستم چیکار کنم ...روزاي اول اونقدر خودمو درگیر در دیگه نمي دون
 کردم که تا به خونه مي 

صداي ک*ث*ا*ف*ت  ش  با  ستگي به خواب مي رفتم و نیم  سیدم از خ ر
 کاریاشون بیدار مي شدم .. 

کتي نا نجی  ترین دختریه که تا حاال دیده بودم ...تصتتمیم گرفتم همه چیز     
 رو با خانواده ام مطره کنم 

 و خودمو از اون شرایط نجات بدم 
 گون کرده بود... چشماي قرمز یوسف و بغضش ...حالم رو دگر    
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اما همه چي یهو تغییر کرد ...پدرم همون موقعه ها بود که ورشتتکستتتت -    
 شد...حتي یکبار هم سکته 

شتم ..از هر طرف  شد ...چون دیگه حمایتاي اونم ندا شرایط بدتر از قبل  زد..
 روم فشار بود ...جایي براي 

تا  ر بودم تحمل کنمموندن نداشتم ..پولي براي مخارج زندگیم نداشتم ..مجبو
 بتونم سرپا شم ..اونم 

 داشت از اون موقعیت سوء استفاده مي کرد 
  

 بهم خیر شد:     
منم دوست داشتم ...اما نمي دونم چرا نتونستم قبل از رفتن بهت بگم ..یا -    

 بهت ثابت کنم ...توي 
شد برام ...قرار مدارک طال قو برام احمقم هیچ وقت نفهمیدي ...همینم یه درد 

 بفرستن ... 
  

خانواده ام فکر مي کنن من دیوونه وار کتي رو دوستتتت دارم ...پدرم بعد از     
 ورشکست شدن دوباره 

شي غرق  شد ...آوا ...خانواده من عمري توي پول و خو سرپا  سط پدر زنم  تو
 بودن ...پدرم با از دست 

 دادن این چیزا سکته زده بود ..که پدر زنم نجاتش داد 
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شه مثل      شم ..دوباره همه چي می حاال اگه بفهمن من مي خوام از زنم جدا ب
 قبل ...این 

طالقم ..پنهون از بقیه است ...هرچند هنوز قانوني نشده ...اما قراره کارا توسط 
 وکیلمون انجام 

 بشه ...شاید مجبور شم که براي کاراي طالق یه بار دیگه برم اونجا 
  

                   
  

این ازدواج براي همه خوب بوده جز من ... چون پدرم با پدر زنم کستت  و     
 کار بزرگي راه انداختن ..که 

سیده و من مثل  شقش ر ستگي داره ...کتي به ع تداومش به زندگي من و کتي ب
 مترسب این وسط 

 بدون حتي کوچکترین چیزي دارم دست و پا مي زنم 
  

تدر یه نوه هم هستن ...وقتي اومدم ایران ...به بهانه تازه خانواده ها با روق من    
 دیدنشون ...خیلي 

 ناراحت شدن که چرا کتي رو نیوردم ...تلفن پشت تلفن که کتي تو هم بیا... 
  

مادرو خواهرم براش مي      که  هایي  هدیه  ته .. اونم خوب تو نقشتتش فرو رف
 فرستن ..انقدر بار مادیش 

 بشه .. زیاد هست که نتونه بیخالش 
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پدر کتي که اخالق دخترشتتو مي شتتناستته ..مال انچناني بهش نداده ..جز     
 همون خونه که توش 

زندگي مي کنه ..که همونم همین روزا به لطف دوستتت پستترش به باد مي ده 
 ...از اونجایي هم که 

 کتي دنبال کار و دراومد نیست ..وابسته این هدایا شده ... 
میشم ...یه واقعیت دیگه اي که نتونستم ازت خواستگاري اوا من دارم دیوونه     

 کنم ..مي دوني چي 
 بود؟ 

  
 اب دهنشو قورت داد و به دستاش خیره شد:     
اولین بار که قضتتیه تو رو با خانواده ام مطره کردم ..همشتتون به شتتدت  -    

 مخالفت کردن ..چون ..چون 
  

 ت کشید: به شدت از حرفي که مي خواست بزنه خجال    
چون وضتتع خانواده ات خوب نبود..به قول مادر از دماه فیل افتادم ..در -    

 شانشون نبودي ...از اینکه 
پدرت اشتتپز بیمارستتتان بود خیلي ناراحت بودن ..همه به فکر این بودن که تو 

 رو از سرم بندازن بیرون 
  

 فکم منقبي شد...:     
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من ازت دور بشتتم و تن بدم به همه چي دستتتت توي دستتتت هم داد که -    
 ازدواجي که اونا برام ترتی  

داده بودن ...با رفتن تو...اونقدر دلم شتتکستتت که حتي به این فکر نکردم با یه 
 دختري که نمیشناسمش 

چطور مي تونم زندگي کنم ...فقط ستتوختم و ستتاختم ...براي اینکه به خانواده 
 ام نشون بدم که دارن چه 

..اما هیچ کس ندید آوا ..همه شتتاد بودن ..اما هیچ کس غم بالیي ستترم میارن 
 منو ندید.. 

  
مادرم ..که باید ستتنگ صتتبورم مي بود و دلداریم مي داد ..هربار که تلفني     

 باهام حرف مي زد هي 
شد با اون دختره ازدواج نکردي..ببین  تکرار مي کرد و مي گفت ..دیدي خوب 

 االن چه خوشبختي ...یا 
  

                     
  

شو  ستی پدرم که باید حمایتگرم مي بود ..همش به این فکر بود که چطوري دو
 محکمتر از قبل کنه 

...شاید نباید این زندگي رو تحمل مي کرد م ... شاید هم حماقت کردم ...اون 
 روزا من داشتم زنده زنده 

 خودمو به کشتن مي دادم ... 
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یا کتي و دوري     کار قدر  کارم شتتتده  اون مدت  یه  که  تو بهم فشتتتار اورد 

 بودم*س*ت کردن ..اونقدر مي 
خوردم که شتتبایي که اون دوتاي توي اتاف ب*ه*لي بودن با خنده هاشتتون 

 ....مي خندیدم ... 
  

شاد کنم اما هیچ وقت از درون      شم بقیه رو بخندونم و  سته با شاید تون من 
 شاد نبودم ..بهترین روزاي 

 بود که توي دانشکده با تو اشنا شدم ...  زندگیم زماني
اما بعد از اون جهنم بود...اون روزا انقدر حالم بد بود که دیگه درستتم نمي     

 خوندم ...نزدیب بود به 
خاطر نمرهاي بدم از دانشتتکده بندازنم بیرون ...من با کتي تنها یب ماه توي 

 اون خونه بودم ..چرا که 
از مرکز شتتهر..یه خوابگاه کثیف ...با ادمایي غیر بعدش رفتن یه خوابگاه دور 
 قابل تحمل ...هر نوب ادمي 

 که مي گفتي توشون پیدا مي شد 
  

دیگه داشتتتم دیوونه مي شتتدم و زندگیمو به نابودي میکشتتوندم که یه نفر     
 تونست کمکم 

 کنه ..تونست منو از اون منجالب نجاتم بده ... 
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 ه شده بودم ...: با چشماي گریون بهش خیر    
وجود امیر حستتین ..انگار یه جور مرهم بود که زخم درونیم رو التیام مي -    

 بخشید...وقتي توي 
یایي رو بهم داده بودن  گار دن مه بي زبون .. ان یدمش بین اون ه کده د دانشتت

 ...اونقدر اشفته بودم که با 
شم که توي دان شوري با سلح سف  شد من همون یو شکده دیدنم باورش نمي 

 براي همه نمونه اش 
 مي کرد.. 

شتم با      ستاد یکي از درسام بود...هر روزي که باهاش درس دا براي یب ترم ا
 کله مي رفتم سر 

کالسش ..حضورش منو یاد قدیم ... یاد تو ..یاد تمام خاطر هاي خوب گذشته 
 مي نداخت ... 

  
یدا کنم و منو از وقتي وضتتعمو فهمید کمکم کرد یه خونه دستتت و درمون پ    

 اون خوابگاه نجاتم داد... 
 یوسف پوزخند زد:     
پول خونه و تمام وسایل توشو خودش داد..مثال به عنوام قرض ..هیچ وقتم -    

 به روم نیاورد ...چه 
 شبایي که بیرون نرفتیم و اون با شوخیاش ارومم مي کرد... 
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ندباري هم اومد و تو تعطیالت حتي بعد از رفتنش باهام در ارتباط بود ...چ    
 بهم سر زد ... 

  
                     

  
  

ستان اونجا خوب پیش      با وجودش کم کم خودمو پیدا کردم ...کارم تو بیمار
 مي رفت ..همه ازم 

شت تا اینکه بعد از گرفتن فوقم ...بدون اینکه  ضي بودن ...این روند ادامه دا را
 ان ندرمو بپرسه ..بعد از پای

دوره ام و تعهدي که اونجا داشتتتم ...کاراي استتتخدام و اومدن به اینجا رو برام 
 جور کرد...که درست بیام 

همین بیمارستتتان ...حاال مي فهمي چرا دوستتش دارم ...چون تنها ناجیم بود 
 توي اون بدبختیا.... 

  
شتتیناي حاال ایني که مي بینه ..تنها یه یوستتف خالیه ..هیچي ندارم ...ما-    

 رنگا رنگم مال 
پدرمه ...آپارتمان شتتیکم تو زعفرانیه مال پدرمه ... اما خوشتتحال باش تازیگیا 

 یه خونه اجاره کردم البته تو 
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زعفرانیه نیستتت ...خیلي دورت از اونجاستتت ..اما قشتتنگه ..کمي که بگذره 
 وضعم بهترم میشه ..البته بد 

ست که بخواد بهتر بشه ..اما اینکه همه چي شم  نی شته با اونم از نوب عالیشو دا
 ندارم ... 

  
 به خنده افتاد:     
نگران نباش دکتر مملکتم ..خیر سرم جراه قل  ...هیچي دستمو نگیره یه -    

 پول بخور نمیري گیرم 
 میاد که زنده بمونم ... 

  
 از شوخي مسخره اش بین اشکام به خنده افتادم :     
.با این ادم یه ال قباي هیچي ندار..که استتم یه زن حاال با همه این حرفا.-    

 دیگه رو هم تو شناسنامه 
حاضتتري تحملش کني  نداره ..ازدواج مي کني ؟ گه اي  اش داره و هیچ دی

 ؟...حاضري بهش بله بگي ؟ 
  

دستتتامو روي میز گذاشتتتم ...و نگاه از یوستتف گرفتم ...با ستتکوتش منتدر     
 جوابم بود ..که به حرف 

 : اومدم 
کار مي کني ؟اونا -     خانواده ات چی با  بدم .. بت  هت جواب مث اگه بخوام ب

 حتي اگه موافم به جدایي تو 
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زنت باشن ..اما حاضر به اینکه من عروسشون بشم نیستن ..با اونا مي خواي 
 چیکار کني یوسف ؟ 

  
 لبهاشو با زبونش تر کرد و خیره تو چشمام گفت :     
ترین ستتتالهاي عمرم رو به خاطر خانواده ام تباه کردم چندین ستتتال از به-    

 ...اما حاال دیگه نمي خوام 
این کارو کنم ...من نمي تونم تا اخر عمر نقش یه ناجي رو براشتتون بازي کنم 

 که همه چي رو توي 
 خودش مي ریزه و دم نمي زنه ... 

  
                  

  
عني دیگه برام مهم نیست ....االن فقط من موافقت اونا رو نمي خوام آوا....ی    

 جواب تو رو مي خوام 
 تا تکلیف خودمو روشن کنم 

  
 سردرگم بودم ...توي دوراهي بدي گیر کرده بودم :     
له از طالق -     کدوم مرح ما تو هنوز زنتو داري ...حتي من نمي دونم توي  ا

 هستید 
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 جلو خم شد و گفت : چشماشو با کالفگي بست و باز کرد و کمي به     
عا مي -     گه واق ما ا هت حم مي دم ...ا بدي ..ب گه بهم جواب منفي هم  تو ا

 خواي جواب منفي 
 بدي..بده ..فقط انقدر دلیل و برهان نیار 

  
ستم چه      شنیدن همه ماجرا نمي دون شتم ...حاال با  ستامو از روي میز بردا د

 احساسي به یوسف 
واستتتت مثل امروز مقابلم مي نشتتستتتت و ازم داشتتتم ..یه روزي دلم مي خ

 خواستگاري مي کرد 
 ..اما..حاال ..توي این شرایط ... 

  
 سرم رو بلند کردم ..بهم خیره بود:     
 انتدار نداشته باش که همین حاال جوابتو بدم -    

  
 لبهاش به پوزخندي از هم باز شد و به بیرون خیره شد     
باال نمي -     رارم ...گفتن این حرفا االن راحته ...یه مدت بعد برات طاقچه 

 پاي خانواده ها وسط کشیده 
شتن فقط  ست دا شدن و دو شم  شه ..من این چیزا رو قبال تجربه کردم ..عا می

 قسمت اولشه ..بعد 
شن که دیگه  ضي نبا شن ...اگه اونام را سر زندگیت آوار می خانواده ها میان و 

 بدتر 
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 چقدر؟ -    

  
 رو بلند کردم ..اخم روي پیشونیش اریتم مي کرد:  سرم    
 چقدر وقت مي خواي که فکر کني..هان ؟ -    

  
  

                    
  

 سرمو با ناراحتي تکون دادو گفتم :     
 تو االن ... -    

  
 کم تحمل شده بود:     
 من االن چي ؟ -    

  
 :  دستامو روي میز توي هم گره کردم و گفتم    
من احستتاس مي کنم که تو االن فقط مي خواي انتقام بگیري ..یه جوري -    

 همه رو بچزوني..حقتو 
 پس بگیري ..من 
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 چهره اش در هم مچاله شد و با تلخي گفت :     
چرا چرت مي گي آوا..؟کدوم انتقام ؟...کدوم حم ؟تموم شد..عمرم رفت -    

 ...جوونیم رفت ...بهترین 
یم دود شتتتدن و رفتن هوا...حاال تو داري درباره چي حرف مي لحدات زندگ

 زني ...؟ 
  

ست و باز کرد..مثل      شو با ناراحتي ب شما صبانیت به عق  تکیه داد...چ با ع
 اینکه بخواد جلوي 

 اشکاشو بگیره ..توي چشماش قرمز قرمز بود 
شم ..اگه تو جواب مثبت بدي -     ر ...باومن فقط دیگه نمي خوام ازت جدا با

 کن که 
ستم چي      شد...واقعا نمي دون شمام یه دفعه خاموش  بغي کرد و خیره تو چ

 باید بگم . 
  

بدبخت بیچاره نیستتتم که انقدر نگران خانواده امي...گفتم یه القبا نه اینکه -    
 هیچي نداشته 

 باشم ...یعني فکر مي کني عرضه یه زندگي چرخوندنم ندارم ؟ 
  

 از برداشتاي اشتباه دیگه اي که ممکن بود بکنه گفتم : سریع قبل     
 نه یوسف ..مندور من این حرفا نیست -    

  



wWw.Roman4u.iR  604 

 

 پس چته ؟چرا دو به شکي ..چرا نمي خواي جواب بدي ؟ -    
  
  

                    
  

 یه دفعه رنگش پرید و مات نگاهم کرد:     
 نکنه به اون خواستگاري که درباره اش -    

  
ما      نه ام مي کرد..دوستتش داشتتتم ..مطم ن بودم ا یوستتف داشتتتت دیوو

 تردیدا..بعدها یي که ممکن بود 
شتن درست فکر کنم و راحت بهش  شکالت بشه ...همه و همه نمي را پر از م

 بگم بله 
  

 نه ...من که گفتم بهش جواب رد دادم ..من ..فقط -    
  

ستاني که توي بخش شاد بود و همه عاجزانه نگاهش کردم ..از یوسف بیمار    
 حسرت لحده هاي 

 شاد بودنش رو مي خوردن خبري نبود.. 
 من فقط باید کمي بیشتر فکر کنم ...اینم حم طبیعي منه ..اینطور نیست ؟ -    
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لحده اي ستتکوت کرد و بعد در حالي که ستتعي مي کرد خودش رو اروم     
 نشون بده ..خیره به میز 

 گفت : 
ما نمي دونم چرا همش  حم-     ند رفتم ...ا با توه ...راستتتت مي گي من ت

 احساس مي کنم که دارم 
 تمام فرصتامو از دست مي دم ...یعني همه چیزمو دارم از دست مي دم 

  
 اروم سرشو بلند کرد و خیره تو چشمام گفت :     
ست بدم ...این فکر عین خوره ا-     اده تو فتحتي فکر مي کنم قراره تو روم از د

 جونم ...انقدر فکرم 
 مشغوله که واقعا نمي دونم دارم چیکار مي کنم 

 چیزي نگفتم و با نگراني نگاهش کردم :     
شه تو فکراتو بکن .. اما به ایني که مي گم نه نگو...یعني مجبورم که اینو -     با

 بگم ...راستش من ... 
 فعال ..یعني ... 

 ب بدي ؟ مي توني تا فردا بهم جوا    
  

 به خنده افتادم ..شایدم دلم سوخت که با محبت گفتم :     
ست و نمي توني خوب -     شفته ا سف آروم باش ...مي دونم االن رهنت آ یو

 تمرکز کني ..حقم بهت 
 مي دم ... اما 
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وي و رتکیه اشو از صندلي کمي جدا کرد و خودشو جلو کشید و اروم دستش    
 دستام که روي میز 

 بود گذاشت و گفت : 
گه -     تت مي کنم ..ا ندارم ..پس راح ته ...من اروم نیستتتم ..تمرکزم  درستت

 جوابت تا فردا ظهر مثبت بود... 
بیا به محضتتري که ادرستتشتتو برات پیامب مي کنم ...فعال براي اینکه بتونم 

 مراحل طالقو زودتر انجام بدم 
..نمي تونم رستتمي عقدت کنم ...مي دونم خجالت آوره و کتي دبه در نیار ه 

 ...باعک شرمساریه .. 
  

 نگاهشو ازم گرفت و با خجالت ادامه داد:     
شیم ...بعدش قول -     صیغه هم  شدن مراحل طالق .. اگه قبول کني تا تموم 

 شرف .. که یه روزم معطل 
بولت کنن ..عقدت نمي کنم ..چه خانواده ام منو از زندگیشتتون طرد کنن چه ق

 مي کنم ..اونم رسمي ... 
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 رنگ صورتم پرید..انتدار این یکي رو نداشتم :     
اگر اصتترار به صتتیغه دارم ..چون نمي خوام دیگه ازم جدا باشتتي ...هر -    

 شرطیم بذاري چشم بسته 
قبول مي کنم ...باور کن قسم به تمام مقدسات ..تا روزي که بخوایم عقد کنیم 

 دستم نمي ..بهت 
 زنم ...قسم مي خورم ... 

  
ستتردي دستتتش روي دستتتم ... ته دلم رو خالي کرد ...خیره نگاهش کردم     

 ..چهره اش دیگه اشفته 
 نبود جدي و محکم نگاه مي کرد که دستشو از روي دستم برداشت و گفت : 

ادرستتو برات اس مي کنم ...اگه جوابت مثبت بود..ستتتاعت دو همونجا -    
 رت مي مونم ... منتد

  
 همینو گفت و با گذاشتن چند اسکناس  هزار تومني ..از جاش بلند شد..    

  
مدم      به خودم او خدافدي هم نکردیم ...وقتي  گاهش نکردم ..حتي از هم  ن

 که با بسته شدن در و 
 صداي زنگوله باالي در متوجه نبودنش شدم . 

ید جوابشتتو مي دادم ؟..مشتتکل به جاي خالیش خیره شتتدم ...حاال چي با    
 اینجا بود که عقل و دلم 
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سردرگمیم کم نبود  شون گرفته بودن ... سازي براي خود یکي نبودن و هر کدوم 
 حاال اضطراب و نگراني 

 هم بهش اضافه شده بود ...زمان کمي بود تا فردا..خیلي کم 
ه گیر مي کنه کگاهي وقتا... یه خاطره ..یه اتفاق ..یه واکنش ...انقدر رهنتو در

 به کل فراموش مي کني 
اصتتال داشتتتي براي چي به این چیزا فکر مي کردي ...حتي فراموش مي کني 

 ...موضوب اصلي درگیري 
 رهنیت چي بوده ... 

  
                     

  
خواستتتگاري یوستتف ..حرفاش ...گذشتتته اي که داشتتتیم ...رفتاراي عجی  

 غریبي که تا به حال ازش ندیده 
بودم ...تمام رهنمو درگیر خودش کرده بود..حتي نمي دونستم باید به کدومش 

 فکر کنم 
  

شتم و دارم ...اما این کلمه يدارم ي ....داره کمي اریتم  ستش دا من بي اغراق دو
 مي کنه ... االن همه 

چي تغییر کرده ...یوسف با این خواستگاري کردنش معلومه که از یه چیزي به 
 ه ..چیزي شدت هراس دار
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 که نمي خواد من بدونم 
  

سش مي کنم  ستبندي که بهم هدیه داده بود ..لم شه به د شیده می تمام نگاهم ک
 ..از ظرافتش لذت 

 مي برم و دلم به درد میاد از اینکه نمي دونم باید چیکار کنم 
تصتتمیمي که خیلي ستتخته ...دلهره اي که ول نمي کنه و همش با منطم میگه 

 رو ..زندگي یوسف 
 هواست ..یه اشتباه دیگه رو تکرار نکن .. 

اما قلبم ..قل  مزخرفم ..با هر طپشتتش با رستتوایي اعالم مي کنه ...که مگه 
 همینو نمي خواستي..؟ 

  
 دستبند رو با در موندگي از دستم در میارم و روي میز کناریم رها مي کنم ... 

شاید  ست ..هر کي جاي اون بود  سف ادم دروغگویي نی شم یو تا به حال خود
 کشته بود... 

  
اخالقش دستتتم بود..به خانواده اش احترام مي راشتتت مراق  رفتاراش بود اما 

 ادمي نبود که بخواد زیر 
 بار زور بره .. 

اما انگاري رفته بود..تسلیم شده بود...شایدم اصال واقعیت یه چیز دیگه بود و 
 من اینطور فکر مي کردم 
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مش کنم ..اگه با جواب مثبتم زندگي خودش و من بدتر واقعا نمي تونستم هض
 از ایني که هست مي 

 شد چي ؟ 
حتي بعد از طالقش اگر خانواده اش هزارتا ستتنگ جلوي پامون مي نداختن 

 چي ؟ 
مگه مادر هومن نبود که عروسم عروسم از دهنش نمي افتاد اما با یه عق  گرد 

 هومن ...حتي عارش 
ستم مي اومد بهم نگاه کنه . صحنه ها رو از بر بودم ..و نمي خوا .من تمام این 

 که دیگه تکرارشون کنم .. 
  

به  به عقربه هاي ستتتاعت نگاه کردم ...صتتبح شتتتده بود..دیگه وقت رفتن 
 بیمارستان بود ...از دیش  حتي 

خواب به چشمام نیومده بود..شاید چون مي خواستم زندگیمو تغییر بدم ...کي 
 چي بشه .؟.که به 

 سف برسم ؟..بعدش چي ؟اینا سواالیي بودن که لحده اي ولم نمي کردن یو
  

                     
  

چقدر باید وایمیستتتادم تا همه چي خوب پیش بره و زنش رو طالق بده ...اگه 
 نمي تونست طالقش بده 
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 چي ؟ 
  

از جام بلند شتتتدم ...پالتوم رو برداشتتتم و مقابل اینه قدي ام ایستتتادم ...با 
 تصمیمي که مي گرفتم 

...مسیر زندگیم رو به کل تغییر مي دادم ...دهنم خشب شده بود..به یاد موحد 
 و جواب صریحي که 

 بهش داده بودم افتادم ... 
  

بدبخت بیچاره اگه دلیم داشتتت ..با اون جوابم ..توي خاموشتتي و ستتکوت 
 شکسته بودمش ..شالم رو 

 رداشت کیفم به سمت در رفتم ... برداشتم و نفسم رو بیرون دادم و با ب
  

ستم که  ساعت  کلي وقت بود..باید هنوز فکر مي کردم ..فکر ...اما مي دون تا 
 تا اون ساعت هم رهنم 

نمي تونه کمکي به اشتتفتگي هاي درونیم کنه ...شتتتاید براي اینکه جوابم از 
 همین حاال اماده بود و براي 

 ...اما بازم به جوابم شب داشتم تغییر ندادنش همش به دنبال بهانه بودم 
 *** 

بخش شتتلوه بود..چیزي که براي امروز نمي خواستتتم ..وقتي بخش شتتلوه 
 میشد...سر منم حسابي 

 شلوه مي شد و درگیر بیمارا مي شدم ...پس باید کي فکر مي کردم ؟ 
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از باالي این مریي به باالي اون مریي رفتن ... چب کردن وضتتعیتها...هیچ 

 تونست بهم تمرکز  کدوم نمي
 بده ....حتي دوست نداشتم باهاشون حرف بزنم ..و بهشون قوت قل  بدم ... 
شم ...و  شون ب صحبت ستن هم  شرویي مي خوا شون با خو برعکس امروز هم

 چقدر بد بود که مجبور 
 بودم توي خودم بریزم و تحملشون کنم 

  
ساعت گرد و سفید  هر باري که وارد سالن مي شدم سرم رو بلند مي کردم و به

 وسط سالن که از 
 سقف اویزون بود خیره مي شدم ...زمان به راحتي داشت مي گذشت ... 

  
شت از بخش جراحي خارج مي  شده بود ...موحد رو دیدم که دا ساعت یازده 

 شد..از صبح خبري از 
 یوسف نبود ... 

ا م دختربه هیکلش خیره شدم ...چهار شونه بود اگه اخم نداشت ...مي دونست
 ي بخش براش سر و 

دستتت مي شتتکستتتن یا الاقل اگه مهربونتر رفتار مي کرد ...اینطور همه ازش 
 دوري نمي کردن 
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 یه لحده از اینکه بهش جواب رد داده بودم ناراحت شدم ...و با خودم گفتم : 

 شاید عجوالنه تصمیم گرفتم ... -
  

شده بودم شکا در مورد عملش حرف  مثل بچه ها  ...در حالي که با یکي از پز
 مي زد به سمتشون 

 رفتم ... متوجه ام شد ...و من نا خواسته با سالمي بهش پرسیدم : 
 ببخشید دکتر سلحشور امروز نیستن ؟ -
  

 نگاه خیره اش به ثانیه هم نکشید..: 
 امروز نمیان -
  

بهم خیره شد و خواست چیزي بگه تازه انگار متوجه سوالم شده بود که دوباره 
 که پرستار از پشت 

استیشن خارج شد و صداش زد و گفت تلفن باهاش کار داره ...به رفتنش خیره 
 شدم ... 

  
و دوباره به ساعت چشم دوختم ... سمانه تا ظهر بیماراشو به من سپرده بود به 

 طرف استیش با حال 
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 یکي از مریضا رو بهم بده ...  خرابي پیش رفتم و از پرستار خواستم پرونده
  

موحد هنوز گوشي تو ي دستش بود..و لبهاشو با دندون در حالي که معلوم بود 
 رهنش خیلي درگیر 

 شده فشار مي داد..پرونده رو باز کردم و اون براي اتمام مکالمه اش گفت : 
ست ینه گوشیم تو اتاق بود..من تازه از اتاق عمل اومدم بیرون ...نه مشکلي ن-

 میام 
  

 لبخند به لبهاش اومد...نگاهي به من انداخت و با خنده گفت : 
 نیم ساعت دیگه چطوره ؟ -
  
 .. 

خیل خ  ..پس نیم ستتتاعت دیگه ..من باید برم به بیمارم ستتر بزنم ...به -
 گوشیم زنگ بزن ..جواب ندادم 

 ..پیام بفرست .. 
 .. 
  

                     
  

 ..قربانت باشه کاري نداري -
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گوشتتي رو به ستتمت پرستتتار گرفت و دوباره نگاهي به من انداخت و بعد بي 

 حرف به سمت اتاقش رفت 
یب ساعت بعد توي اتاق رست در حالي که با استرس حرکت پام تیب برداشته 

 بود به یه نقطه خیره 
 شده بودم که صداهایي از داخل بخش ..حواسمو به خودش معطوف کرد.. 

  
صورتش از جام  سر و  شدت به  شدم ..زن جووني به  سالن  شدم و وارد  بلند 

 چنگ مي نداخت و گریه و 
زاري مي کرد..پرستارا سعي مي کردن نگهش دارن ..کمي جلوتر رفتم که دیدم 

 دوتا از خدمه تختي رو 
 از توي اتاق دارن در میارن 

  
شنده بودن ...تمام سفید پو ضش رو با یه مالفه  سرد  بدنم تختي که روي مری

 شد... 
ساس کردم مرگ در  شد... اح حتي وجودم براي لحده اي از هر چیزي خالي 

 یب قدیمیم به انتدار 
ایستاده ..حس بدي بود ....زن خودشو به تخت چسبوند تا نبرنش ..حتي روي 

 مالفه رو کنار زد 
صحنه ها کم ندیده بودم  شدت بهم مي ریخت ...از این  شت به  صابم دا ..اع

گاه با شیون و  ...نا  خودآ
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زاري زن ..نزدیب بود اشکام دربیاد ..پلکهامو تند چندیدن بار باز و بسته کردم 
 و دستي به صورت رنگ و 

شونه ام از ترس از جام پریدم و به عق   ستي روي  شیدم که با لمس د رفتم ک
 برگشتم ..سمانه با 

 نگراني نگاهي به من انداخت و گفت : 
 بي اریت شدي نه ؟ ببخش دیر شد ...حسا-
  

در حالي که نفس مي زدم ..نگاه ازش گرفتم و دوباره به زن و التماستتاش خیره 
 شدم که سمانه گفت : 

بیچاره شتتوهر ش بود...      ستتال بیشتتتر نداشتتت ...البته اینجور مواردا کمن -
 ..اما انگاري این زیادي حرص 

 کنه ؟  دنیا رو مي خورده ...حاال باید زن بیچاره اش چیکار
 به سمت سمانه چرخید و گیج پرسید: 

 ساعت چند سمانه ؟ -
  

 ساعت موچیش رو باال اورد و گفت : 
  
 -12:30 
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 دست و پامو گم کرده بودم : 

 ببین مراق  مریضاي من باش ..من باید یه جایي برم .. -
  

ت سر لباسام رفتم که از پشهمینو گفتم و بدن اینکه بگه باشه ..به سمت کمد 
 با نگراني گفت : 

 موحد بفهمه ..من جوابي ندارم بهش بدما -
  

 اصال نفهمیدم چي گفت ..فقط تند لباس عوض کردم 
  

بدجوري اشتتوب بود...اروم و قرار  که زدم بیرون ...توي دلم  تان  مارستت از بی
 نداشتم ..نگران بودم ... قربون 

دل اشتتوب بود که شتتدت بارونش هر لحده استتمون خدا هم برم بدتر از من 
 بیشتر مي شد...براي اینکه 

 بیشتر از این خیس نشم سریع دستمو براي اولین تاکسي بلند کردم و گفتم : 
 دربست -
  

سف داده  سي که یو شیم رو از توي کیف در اوردم و به ادر شدم ..گو سوار که 
 بود نگاهي انداختم 

...اما دلم با عقلم توي یه لحده بهم گفتن برو نمي دونم ..شاید کارم اشتباه بود
 ..شاید براي هیچ 
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کس قابل درک نباشه ..اما براي من توي اون لحده بود..شایدم دو دستي داشتم 
 خودمو بدبخت مي 

 کردم ...اما ته .. تمام اینا به این ختم مي شد که من واقعا دوستش داشتم ... 
 با دادن ادرس راننده به اره افتاد 

  
توي بعضي از خیابونا از شدت بارون اب راه افتاده بود ...بعضي جاها ترافیب 

 شده بود..برف پاک کن 
ماشین مدام باال و پایین مي رفت ...بین راه چند بار تصمیم گرفتم برگردم ..اما 

 یه چیزي هر بار مانع مي 
ست ب صیفش هم نبود م ..دلم مي خوا  هشد..نمي دونم چي ...حتي قادر به تو

 اونجا برسم 
شین  ساعت ما ستاد..نگاهم به  شت چراه قرمز ای سیدم پ به چهار راه آخر که ر

 افتاد پنج دقیقه به دو 
 بود... 

قلبم دیوونه وار شتتروب به طپیدن کرد...به ستتتاعتم نگاه انداختم و یه دفعه از 
 راننده پرسیدم : 

  
 خیلي از راه مونده ؟ -

 گفت :  از توي اینه نگاهي به من انداخت و
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شید اولین کوچه - ست چپ ...داخل که ب نه همین خیابونو باال بریم انتهاش د
 سمت راسته ..ادرسش 

 سر راسته 
  

ستتریع در کیفم رو باز کردم و بدون شتتمردن چندتا استتکناس بهش دادم و از 
 ماشین پیاده شدم ... 

  
ایجاد شتتده بود..تصتتمیم رو قطعي حستتي مبهم که با دیدن اون جنازه در من 

 کرده بود....تصمیمي که تا 
 قبل از ساعت :...جوابش نه بود 

صورتم لحده اي  شدن  شر بارون و خیس  شر  شتر کردم .. سرعت قدمهامو بی
 خنده رو به لبهام اورد و 

 همونطور که مي دویدم با خودم گفتم : 
ین قمار که فقط دوستتت اگه اینم یه قمار دیگه استتت اشتتکال نداره ...بذار ا-

 داشتنه زندگیمو تغییر بده ... 
بازي  دوستتتت داشتتتن قماره آوا خانوم ...حاال که مي خواي قمار کني ..دل 

 کردنو..و عذاب کشیدنو هم 
 داشته باش 

  



wWw.Roman4u.iR  620 

 

سیدم ..یه دفعه بي هوا پام توي یه  شد ...به انتهاي خیابون که ر شتر  لبخندم بی
 گودال رفت و نزدیب بود 

شیدم ..تا  بیفم که سریع خودمو به دیوار تکیه دادم ..و پامو از توي اب بیرون ک
 نزدیب زانوم شلوارم خیس 

 خیس شده بود..پاشنه کفشمم که از جا در اومده بود... 
 با دیدن وضعیتم با خنده سرمو تکون دادم ..و گفتم : 

 اقا یوسف پول کفش و شلوارمو بعد از بله گفتنم ازت مي گیرم  -
  

م شتتدت گرفت ... مرد و زني که با عجله به دنبال جایي براي پناه گرفتن خند
 بود با دیدنم به خنده 

 افتادن 
 سرمو با خنده دوباره تکون دادم و با گاز گرفتن ل  پایینم به دنبال کوچه گشتم 

  
شامو از  شدم و کف سمو بیرون دادم و خم  شده بود که نف ساعتو نگاه کردم :      

 م و با پام در اورد
جوراباي خیس در حالي که کفشتتتام توي دستتتم بود با دیدن استتم کوچه با 

 خوشحالي به سمتش 
 دویدم ... 
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اگه منو با این ستترو وضتتع مي دید به احتمال زیاد منصتترف مي شتتد..از دور 
 ماشینشو دیدم ...خندیدم و و 

 سعي کردم از جاهایي برم که اب کمتري داشته باشه ... 
  

                     
  

برف پاکنش مدام باال و پایین مي رفت ..نگاهم به ستتمت راننده بود ..ستترشتتو 
 روي فرمون گذاشته بود.. 

  
خنده ام بیشتتتر شتتد...معلوم بود حستتابي دقش دادم ..از جوي اب پریدم و با 

 خوشحال ضربه اي به 
 شیشه بخار گرفته ماشین زدم 

 و من با نیش باز و پرخنده گفتم :  بعد از دو سه ثانیه اي شیشه پایین رفت
 یکم دیر شد ولي اومدم ..من ... -
  

 یب دفعه زبونم از دیدن چیزي که چشمام مي دید بند اومد 
 رنگ از صورتم پرید...نگاه خندونم به یکبار محو شد و کفشا از دستم افتادن 

سرم یکي شالي که با  شونیم و  شده روي پی سبیده   لبخند به ل  به موهاي چ
 شده بود بهم خیره 

 شده بود.. 
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با  حتي نمي تونستتتم نگاه ازش بگیرم ... حرف زدن که دیگه ممکن نبود که 
 همون لبخند ...چشماشو 

 با ارامش بست و باز کرد و گفت : 
 تا همین االن منتدرت بود...یه سر رفت باال زود برگرده -
  

 روي صندلي عق  با بغي بهش خیره بودم که روشو ازم گرفت و چتري رو از
 برداشت و دستشو روي 

 دستگیره در گذاشت و درو باز کرد 
  

شد ...چترو باز کرد و  سرمو پایین گرفتم و عق  رفتم و اونم پیاده  با خجالت 
 قدمي به سمتم اومد و 

 چترو باالي سر دوتامون گرفت ... 
  

 :  فتبا دیدن هیکل خیس و پاهاي بدون کفشم ... خنده اش غلیظ تر شد و گ
 چه بالیي سر خودت اوردي؟ ...چرا کفشاتو از پات در اوردي ؟ -
  

سم  شوني و موهاي خی ستي به پی شتم ..د شو ندا شما شدن تو چ قدرت خیره 
 کشیدم و بدون نگاه 

 کردن بهش گفتم : 
  

http://www.roman4u.ir/


 623 عبور از غبار

                   
  

 پاشنه کفشم کنده شد -
  

 ود گفت : بُاتن صداي ارومش ..که مخلوطي از مهربوني وخنده ب
تا االن - من درمورد خودمون اصتتال چیزي بهش نگفتم ..امیدوارم که تو هم 

 چیزي بهش نگفته باشي 
چشتتمام هر لحده اماده خیس شتتدن بودن ...انتدار هر کستتي رو جز موحد 

 داشتم . 
  

شرایطو کمي  ستم با حرفي  سبیده بود خوا ستش که چترو باهاش چ خیره به د
 بهتر کنم ...نگاهش به 

 وري بود ..که همش بهم عذاب وجدان مي داد ج
 من ..  -
  

 لبخندي زد و گفت : 
 بي خیال دختر ...انقدر بهش فکر نکن -
  

 ته دلم خالي شد و چشمام از شدت فشار گریه .. قرمز شدن 
 بیا بریم باال. ..داري حسابي خیس میشي .. -
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 نم فو ببیدیگه اصال حس خوبي نداشتم ..حتي دوست نداشتم دیگه یوس
  

حاال اصتتال امکان نداره کفشتتاتو پا کني؟ ..اینطوري ستترما مي خوري ..یا -
 ممکنه چیزي تو پات بره 

  
که  با خودش اورده بود...قرارمون این بود  بغي کردم ..چرا یوستتف موحدو 

 کسي چیزي نفهمه ... 
 بریم دیگه ...چرا وایستادي ؟ -
  

تا من کفشا رو پام کنم ...حتي دست بلند  به راه افتاد...مقابل در ورودي ایستاد
 کرد و کیفم رو که توي 

 دستم حین پوشیدن کفشا اریتم مي کر و بي حرف از دستم بیرون کشید 
  
  

                    
  

خجالت زده رفتم تو ...موحدم پشت سرم اومد تو و چتر بست و از پله ها باال 
 رفتیم 

 ایستاد و صدام زد و گفت : به پاگرد که رسیدیم ...لحده اي 
 فروزش -

http://www.roman4u.ir/


 625 عبور از غبار

  
 با خجالت سرمو به سمتش چرخوندم : 

جلوش چیزي نگفتم ...نمي خواستم فکر بدي بکنه ...اما فقط باهاش سر یه -
 ماه توافم کن ..پسر بدي 

 نیست ..خیلیم خوبه ..اما ادم از بعدش خبر نداره ... 
  

وجه لرز لبهام و دستتتم شتتد و حاال که تو اومده بودیم ستتردم شتتده بود .....مت
 پالتوشو در اورد و به سمتم 

 گرفت 
  

 چرا داشتم انقدر شرمنده اش مي شدم 
 نه ..االن خوب مي شم -
  

اما اون توجه اي نکرد و بي حرف دو لبه کتشتتو با دستتت باز کرد و رو دوشتتم 
 انداخت و گفت : 

یکماه ..اگه نصیحت  بعد از اون اگه زنشو طالق داد ...که هیچ ... ولي بعد از-
 منو مي شنوي... دیگه زیر 

 بار صیغه نرو 
  

 سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم ..خنده اش گرفت : 
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گاه بري...خیلي از این چیزا دیدم ..براي همین - تل  به ق نترس ...نمي خواي 
 نمي خوام برات دردسر 

شو مي دونم ... براي همین جان   ستش من همه چي زندگی شه ...را احتیاطو ب
 دارم ..نمي خوام یه بار 

 دیگه اریت بشي 
  

شرمندگي چیز خیلي کمیه در مقابل مردي که حتي یه زورم بهش فرصت نداده 
 باشي 

  
 سرمو پایین گرفتم ...اشکام کم کم داشتن قدرت نمایي مي کردن : 

 باور کنید من از تون بدم نمي اومد که بهتون گفتمتتتتت.  -
  

                    
  

 فروزش ؟ -
  

 بهش خیره شدم ..با مکثي نسبتا طوالني بهم خیره شد و با جدیت گفت : 
 من اصال ازت ناراحت نیستم ..پس با خیال راحت برو باال -
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ستم بگم ..هیچي ...توي همین لحده یوسف با چهره اي نگران از  چي مي تون
 پله ها پایین اومد که به 

 کرد و خنده به لبهاش اومد  محي دیدنم ..چهره اش تغییر
 موحد لبخندي بهش زد و گفت : 

  
 گفتم که نگران نباش -

 یوسف اروم اروم از پله ها با چهره اي خوشحال و شاد پایین اومد و گفت : 
 چرا انقدر خیسي؟ -
  

شدت بد  ستم از ته دل گریه کنم ...حالم به  شتم و مي خوا ساس خوبي ندا اح
 بود 

  
 رابم شد و رو به یوسف گفت : موحد متوجه حال خ

 من مي رم باال ...شماها هم کم کم دیگه بیایید باال -
  

 یوسف سري تکون داد و موحد آروم از کنارم گذشت و از پله ها باال رفت 
  

 یوسف با خوشحالي دو پله باقي مونده رو پایین اومد و گفت :     
 نکنه شیرجه زدي تو اب ..؟ -    

  
 ت تو چشماش براق شدم ..انتدار این نگاهو ازم نداشت : با عصبانی    
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 موحد براي چي اینجاست ؟ -    

  
 از برخوردم ناراحت شد و لبخند از لباش رفت     
مگه قرار نبود همه چي بین خودمون دوتا باشتته ..پس چرا اون اینجاستتت -    

 ؟..چرا از همه چیز خبر 
 داره ؟ 

  
 فکم منقبي شد     

 آروم باش آوا...من هر کاري که مي کنم فقط به خاطر خودته -    
 عصباني شدم :     
 اومدن موحد چه ربطي به من داره ؟ -    

  
 کامل اومد و مقابلم قرار گرفت و نگاهش به پالتوي موحد افتاد :     
ه ....شتتاهد چون فقط مي خوام حداقل یه نفر..یه نفر مطم ن شتتاهد باشتت-    

 باشه که من سر حرفم 
ستفاده کنم ..موحد تنها  سوء ا ستم ...نمي خوام فکر کني که مي خوام ازت  ه

 کسیه که بهش 
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 اطمینان دارم 
  

 از شدت عصبانیت و سرما ...بدنم کمي به لرز افتاد :     
 کارت درست نبود یوسف -    

  
سیه که تو زندگي د-     ستمه ..بهترین ک سختبهترین دو ش ارم ..چرا انقدر تو 

 مي کني ؟ 
  

 من بهت اطمینان داشتم الزم نبود نفر سومي رو بیاري وسط -    
  

 من براي راحت شدن خیال تو این کارو کردم ... -    
  

شید و با      شونه هام ک شتر رو  ضایتي ازش گرفتم که پالتو رو بی نگاهمو با نار
 لبخند گفت : 

  
                     

  
  

 گفتم دیگه نمیاي ؟ -    
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اخ یوستتف ... دلم مي خواستتت همین حاال مي رفتم و حالشتتو مي گرفتم     
 ...اما 

 حاال که اینجا ..از سورپرایزتم که رو ابرام -    
  

 خنده اش گرفت :     
 باور کن امیر حسین خیلي ادم خوبیه ... -    

  
  نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم :    
 مگه گفتم ادم بدیه ؟اما تو جاي من نیستي ...دارم از خجالت میمیرم -    

  
 خنده اش بیشتر شد و گفت :     
 نگران نباش ...اون همه چي رو مي دونه و شرایط دوتامونو درک مي کنه -    

  
 میشه خواهش کنم انقدر نخندي -    

  
 با شیطنت ابروهاشو باال انداخت و گفت :     
نه ...جوون تو امکان نداره ...چون امرو ز قراره به کستتي که دوستتش دارم -    

 برسم ...پس نمي تونم 
 نخندم 
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 در حالي که حرص مي خوردم به خنده افتادم و عاجزانه گفتم :     
 کاش یوسف بهش نمي گفتي ... -    

  
  

                     
  

 فت : جدي شد و لبهاشو با زبون تر کرد و گ    
ستم ..حاال -     سط مي بود که بهت ثابت کنم رو حرفم ه چرا باید یکي این و

 بریم باال 
  

به یاد حرف موحد در حالي که یوسف مي خواست بره باال بازوشو چسبیدم     
 و گفتم : 

 صبر کن -    
  

 وایستاد و با لبخند به سمتم برگشت و گفت :     
 چي شده ؟ -    

  
 االتر رفتم و مقابلش ایستادم و گفتم : یه پله ب    
 مي خواي مدت صیغه چقدر باشه ؟ -    

  
 لبخندي زد و گفت :     
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سخش -     سمي کنیم ..ف شد عقد ر صیغه مي کنیم و هر وقت که قرار  خوب 
 مي کنیم و عقد مي 

 کنیم 
  

 لبهامو بهم فشردم و گفتم :     
 رست میشه ؟ مگه نگفتي تا یه ماه دیگه همه چي د-    

  
 مطم ن سرشو تکون داد:     
 پس مدت صیغه رو یه ماه کن -    

  
 احساس کردم کمي وا رفتم :     
 چرا؟ -    

  
 اب دهنم قورت دادم :     

شم نمیاد ...االنم که اینجام فقط براي اینکه -     صیغه بودن خو ستش من از  را
 نشونت بدم ..واقعا 

 دوست دارم .. 
  

 با تردید بهم خیره شد:     
 تو به من شب داري ؟ -    

http://www.roman4u.ir/


 633 عبور از غبار

  
 تند سرمو تکون دادم :     
دیروز گفتي هر شتترطي بذارم قبول مي کني ..اینم شتترط منه ...فقط یه ماه -    

 ... 
 ناراحت بهم خیره شد    

  
س ناراحت چي اگه مطم ني که تا یه ماه دیگه کاراي طالق تموم میشتته ..پ-    

 هستي ؟من که حسن 
 نیتمو بهت نشون دادم ..حاال نوبت توه ... 

  
چند ثانیه اي بدون هیچ واکنشتتي بهم خیره شتتد ..که یه دفعه لبخندي زد و     

 گفت : 
  

 چشم هر چي تو بگي ... دیگه ؟ -    
  

 به خنده افتادم و گفتم :     
 ر نگیر دیگه هم از این سورپرایزا برام در ند-    

  
 خندید و دستمو چسبید و گفت :     
 بریم تا نگفتي این یه ماهم نه -    
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و از پله ها به زور باالم کشتتید...لنگون لنگون با اون وضتتع استتفناک وارد     
 محضر شدیم ... 

  
  

                     
  

رون ود و به بیبا ورودمون ... نگاهم به موحد افتاد که مقابل پنجره ایستتتاده ب    
 چشم دوخته بود ... 

ضر      سمت مح ستمو رها کرده بود جلوتر از من به  سف که قبل از ورود د یو
 دار رفت و مشغول حرف 

زدن شتتد ..از جلوي در کنار رفتم ... موحد متوجه ورودمون شتتد و ستترش رو 
 برگردوند و به من خیره 

 شد... 
چیزي توي نگاهش بود که نمي تونستم یه نگاه م*س*تقیم و پر از معنا ...یه     

 بفهم ..تازه دلهره امو 
 بیشتر مي کرد .. 

ساختگي بهم      شدم ...با یه لبخند  ضطرب  ..وقتي دید از نگاهش نگران و م
 لبخند زد و بعد برگشت و 

 به یوسف خیره شد... 
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 محضر دار چیزي به یوسف گفت و یوسف به سمتم برگشت و گفت :     
 نامه اتو اوردي ؟ شناس-    

  
نگاهي به موحد انداختم و با خجالت شناسنامه امو از توي کیف در اوردم و     

 بهش دادم ... 
ضر دار رفت .. موحد که از لحده ورودمون هي این پا      سمت مح سف به  یو

 و اون پا مي کرد به 
 سمتشون رفت و دم گوش یوسف چیزي گفت 

  
 ره شد و موحد بهش گفت : یوسف با سکوت به موحد خی    
 این کارو کني بهتره ... -    

  
ستتکوت یوستتف هنوز ادامه داشتتت که موحد نگاهي به من انداخت و به     

 یوسف گفت : 
 حاال مي خواي مي توني ندر خودشم بپرسي -    
معلوم بود یوسف از حرفي که موحد بهش زده ... زیاد راضي نبود ..به سمتم     

 ه که چرخید گوش
لبشتتو زیر دندونش فشتتاري داد و به فکر فرو رفت ...موحد از یوستتف فاصتتله 

 گرفت 
 یوسف کالفه به سمتم اومد و گفت :     
 یه لحده بیا بیرون -    
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 به موحد خیره شدم ...نگاهش به زمین بود     
 م : یوسف که رفت بیرون منم از در محضر بیرون رفتم و گفت    
 چرا اینطوري مي کني ؟ -    
 چرخید و بهم خیره شد و گفت :     
 راستش موحد چیزي گفت که فکر کنم بدم نمي گه -    
 با بدبیني نگاهش کردم     
 بهتره فقط صیغه نخونیم ...یه صیغه نامه هم داشته باشیم -    
 چشمام گشاد شد و منتدر شدم حرفاشو تموم کنه     
  خوب من-    
 بین حرفاش اومدم و گفتم :     
سمي -     سند ر شه ..حاال تو مي خواي یه  سف قرار بود همه چیز پنهاني با یو

 هم داشته باشي؟ 
 هرچند من با چیزي به اسم صیغه کال مشکل دارم -    
 براي آرام کردنم جلوتر اومد و گفت :     
ضر دا-     ستي ...این مح ست ...براش خوب تو از همه چیز با خبر نی شنا ر آ

 فرقي نداره که فقط صیغه 
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بخونه یا صتتیغه نامه هم برامون درستتت کنه ..اما اگه یه زماني مشتتکلي پیش 
 اومد بهتره که 

 باشه ..راستشم بخواي اینطوري خیلي بهتره ... 
  

یب ماهي که قرار بود هیچ اتفاقي نیفته ..نباید رستتمیش مي کردم ..حداقل     
 ...چون براي آبروي خودم 

در اون صتتورت حتي حرفي برامون در مي اومد کستتي نمي تونستتت ثابت کنه 
 بین من و یوسف چیزي 

هست ...نمي خواستم مدرکي وجود داشته باشه ...هرچند همین صیغه کردن 
 از پاي بستش هم 
 مشکل دار بود... 

بدونه ..وگرنه زنا و دخترایي که مي      من فقط نمي خواستتتم کستتي چیزي 
 تن خودشونو به خواس

مردي بچستتبونن از خداشتتونم بود که یه صتتیغه نامه هم داشتتته باشتتن ...البته 
 آبروشونو اینطوري بیشتر 

ماني  یه ز گه  نده بودم ...چون ا حفظ مي کردن ...خود منم توي دو راهي مو
 گندش در مي اومد..حداقل 

یه تیکه ک پارمي تونستتتم از خودم و حیثیتم دفاب کنم ..هرچند اون هم  ه اغذ 
 بیشتر نبود...کسي که مي 

 خواست آدمو بد نام کنه چه با اون کاغذ چي بي اون کارشو مي کرد 
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اما چه باید مي کردم که یوسف با حرف موحد که نمي دونم چي بود مصمم     

 شده بود که حتما یه 
 صیغه نامه باشه 

  
 ه ... یوسف من نمي خوام کسي بدون-    
 عزیزم قرارم نیست کسي بدونه ..کار از محکم کاري که عی  نمي کنه ... -    

  
 پالتوي موحد رو از روي شونه هام پایین کشیدم و به سمتش گرفتم و گفتم :     
 هر کاري که مي کني فقط زودتر ... -    

  
 با گرفتن پالتو بي توجه بهش وارد محضر شدم     
سف از کنارم     سمت موحد رفت و باهم در حالي که پچ پچ  یو شت و به  گذ

 مي کردن حرف زدن 
ضر دار رفت و      سمت مح شدم موحد پالتوشو گرفت و به  شتم دیوونه مي  دا

 مشغول حرف زدن شدن 
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به یاد پدر و مادرم افتادم ...حتي خبر نداشتتتن که دارم چنین کاري مي کنم     
 ..البته برام فرقي هم 

شون بودن تا نمي کرد . شتر به فکر ابرو ..انگار براي اونا هم زیاد مهم نبود ...بی
 خواسته هاي دلم ... 

  
به روم خیره شتتتدم ...چیکار داشتتتم مي کردم ...؟هیچي فقط      به دیوار رو 

 داشتم به اوني که 
 دوستش داشتم مي رسیدیم ...اما به چه قیمتي ...؟ 

 ف بهم نزدیب شد و گفت : نفسم رو مضطرب بیرون دادم ..یوس    
 بیا -    

  
از اون چیزي که فکر مي کردم وحشتناک تر بود ..احساس خلع و تهي بودن     

 ..احساس پوچي و بي 
مصرف بودن ..احساس اینکه وسیله دسته دومي هستم که دارن به زور به کسي 

 مي ندازنش ...در 
 تب تب ررات وجودم داشت زبانه مي کشید 

حد و ستتکوت معنا دارش ...عجله هایي یوستتف ...حستتابي بهمم وجود مو    
 ریخته بود... 
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که زیر      چاقو  گه نمي خواي.. فت ..خوب احمم جون ا یکي تو دلم مي گ

 گلوت نذاشتن ...بگو نه و برو 
 از اینجا بیرون ... 

  
ستاده بود خیره نگاه کردم      سف که منتدرم ای سيبه یو شه براي ک شاید ن که  ..

 از دور ما رو مي دید 
 ... بشه کارم رو توجیه کرد..اصال نمیشه .. 

  
 دوست داشتن گاهي فکر کردن رو هم زیر پا مي راره ...     
 دوست داشتن ..گاهي بي خیال همه چیز میشه ...     
 حتي بدترین شرایط رو هم قبول مي کني به خاطر دوست داشتن     

  
صت بودن با      شتن ..فر ست دا و تنها تن به همه اینها مي دي که به خاطر دو

 کسي که دوستش 
داري رو از دست ندي ..شاید من هم داشتم همین کارو مي کردم ...و احتماال 

 بزرگترین اشتباه زندگیم 
 رو داشتم مرتک  مي شدم . 
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مونطور بود ..پر رمز و به راه افتادم ..بهم لبخند زد ...اما نگاه موحد هنوز ه    
 راز ...شایدم نگران ...نگران 

 از چیزي که من درباره اش نمي دونستم ... 
همه چیزي در عرض دو  دقیقه به سان گذر نسیمي از کنار گوشم تموم شده     

 بود...و یه برگه 
ستتتاده که به ندرم منفورترین چیزي بود که مي تونستتتم توي تمام زندگیم به 

 توي کیفم دست بگیرم ..
 جا خوش کرده بود ... 

  
موحد توي تمام اون لحدات فقط ستتعي کرد لبخند بزنه ...و نشتتون بده که     

 خوشحاله ..اما نبود ..مني 
که چندین ستتال بود مي شتتناختمش ....مطم ن بودم که خوشتتحال نبود ...در 

 عوضش لبخندهاي یوسف 
 دن ... همه از ته دل بود ...انگار دنیا رو بهش داده بو

  
توي یه روز باروني کي فکرشتتو مي کرد که من ..یوستتف و موحد ..رئیس     

 اخمالوي بخش ..از 
 بیمارستان بیرون بزنیم و براي این کار کنار هم باشیم ... 

از در محضر که بیرون اومدیم ...یوسف غرق در شادیش با موحد حرف مي     
 زد و اون سري تکون مي 
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رد که فقط لبخند بزنه ...اما خوب شایدم اخالقش اینطور داد و باز سعي مي ک
 بود ..هنوز بارون مي 

 بارید ...البته نه به تندي قبل ...جلوتر از من از پله ها پایین رفتن ... 
  
 که یوسف با دیدن الستیب عق  ماشینش ناراحت ایستاد و گفت :     

 د ؟ این دیگه چرا پنچر ش-    
  

 موحد لبخندي زد و گفت :     
ماشتینتم فهمیده هوا دو نفره استت ..و خواستته به زور راهي هوا خوریتون -    

 کنه 
  

 یوسف خندید و گفت :     
 داشتیم دکتر ؟ -    

  
سوئیچش رو در اورد      ست توي جی  پالتوش کرد و  موحد با همون لبخند د

 و به سمت یوسف گرفت 
 گفت : 

 با ماشین من برید ... -    
  

 نه دکتر -    
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 اما موحد بي تعارف گفت :     
 بگیرش ..من پنچریشو مي گیرم و با ما شین تو بر مي گردم ... -    
 نمیشه که دکتر -    

  
سرما نخوره -     سه .. ساش خی شم همه لبا شه ...بنده خدا خانوم فروز چرا ن

 خوبه ... 
  

 و سوئیچ رو از موحد گرفت و گفت : یوسف دست بلند کرد     
که بتونم یه روزي جبران  Ϳخیلي ممنون واقعا به زحمت افتادي...ان شتتتا-    

 کنم 
  

 موحد که سوئیچ ماشین یوسف رو مي گرفت با خنده گفت :     
  

                     
  

 نیازي به جبران نیست -    
  

جالت سرمو پایین گرفتم ...یوسف و برگشت و به من نگاهي انداخت ..با خ    
 که توي یه عالمه دیگه 

 بود هیچ برداشتي از نگاه موحد نگرد که موحد با خنده گفت : 
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امروزو از بیمارستتتان جیم شتتدید..چشتتم پوشتتي مي کنم ...ولي ..واي به -    
 حالتون فردا دیر بیاید که تا 

 ارم ... اخر هفته زن و شوهري بهتون شیفت ش  مي دم ...شوخیم ند
  

یوستتف مي خندید و من از تو.... هر لحده در حال اب شتتدن بودم ...در     
 حالي که باید شاد مي بودم 

 ...ولي اصال نبودم 
  

ماشتتین موحد کمي جلوتر پارک شتتده بود ..یوستتف رفت که ماشتتینو کمي     
 عق  تر بیاره ...براي اینکه 

بودم ..موحد چتر به دست  خیس نشم هنوز از در اصلي محضر بیرون نیومده
 اول نگاهي به یوسف 

 انداخت و بعد به سمتم اومد و گفت : 
  

با -     ته من  به نفع خودت بود ...الب ما این  لت کنم ...ا خا نمي خواستتتم د
 شناختي که ازت داشتم فکر 

مي کردم خودت نباید زیر بار یه صتتیغه خالي بري...اما مثل اینکه در موردت 
 کردم اشتباه فکر مي 

...شتتاید زمانش یه ماه باشتته ..اما بعضتتي وقتا دو روز صتتیغه بودنم براي ادم 
 دردسر درست مي 
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 کنه ...راستش .... 
  

حرفي که به ستتر زبونش اومده بود رو با نگاه نگرانم خورد و لبخند ي زد و     
 گفت : 

 امیدوارم که خوشبخت بشي -    
  

رو بلند کردم و خیره به نگاهش دستتته چترو به ستتمتم گرفت ..نگران دستتتم     
 چترو گرفتم و مردد و 

 خجالت زده پرسیدم : 
  

 شما چیزي مي دونید که من ازش بي خبرم ؟ -    
  
  

                 
  

 لبخندي زد و گفت :     
 نه ..مثال چي ؟ -    
 سکوت کردم و اون براي راحت کردنم گفت :     
نیستتت ...فقط اون نصتتیحتي که بهت کردمو یادت هیچ چیز نگران کننده -    

 بمونه 
 همین رو گفت و به سمت ماشین یوسف رفت     
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شده بود و به      شین پیاده  صداي یوسف به خودم اومدم از ما خیره به موحد با 
 سمتم اومده بود 

 صدامو نمي شنوي ؟ -    
  

 مات و گنگ لحده اي بهش خیره شدم که گفت :     
 بریم سوار شیم بیا -    

  
ستترم رو تکوني دادم و به راه افتادم ..با موحد گرم خداحافدي کرد اما من     

 همون خداحافدي خشب 
و خالي رو هم نکردم ..چون اصتتال حواستتم به چیزي نبود ...انگار بین اون دو 

 نفر نبودم و یه جاي دیگه 
 سیر مي کردم 

درو براي من باز کرد..براي بار  هر دو با چتر به ستتمت ماشتتین رفتیم ..اول    
 آخر به موحد که کنار 

شدم ...وقتي  سوار  ستاده بود و به ما نگاه مي کرد نگاهي انداختم و  شین ای ما
 یوسف پشت فرمون 

 نشست دریچه هاي بخاري رو به سمت گرفت و با خنده گفت : 
 امیر حسین چي بهت گفت که تو فکر رفتي ؟ -    

  
 دم و گفتم : سرم رو بلند کر    
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 هیچي -    
  

 خندید و گفت :    
  

 هیچي که انقدر تو فکر رفتي ؟ -    
  

                     
  
  

 سعي کردم لبخند بزنم     
 یه ماه دیگه همه چي تموم میشه دیگه ...مگه نه ؟ -    

  
 لبخند زد..اطمینان بخش :     
 صد در صد..شب نکن -    

  
م بودم ..که دستتتم رو از روي پام برداشتتت و توي دستتتش هنوز توي خود    

 گرفت و گفت : 
شي...یکم بخند..دلمو خون کردي -     شه خواهش کنم انقدر تو خودت نبا می

 بخدا از صبح ...یکم بخند 
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راستتت مي گفت ...چرا باید این روزو براي دوتامون کوفت مي کردم ...اول     
 به زور لبخند زدم ..اما 

 ا لبخندش ..لبخندم جون گرفت و بیشتر شد و گفتم : بعدش ب
 کفش و شلوارم به خاطر تو از بین رفت -    

  
 به کفشام خیره شد و خنده اش شدت گرفت و گفت :     
من دیوونه رو بگو اونقدر هول بودم که فکر کردم پات خورده جایي و درد -    

 مي کنه که مي لنگي 
 خنده ام گرفت و گفتم :     

  
                     

  
 براي همین پرسیدي چه مرگمه ؟ -    

  
 دستم که توي دستش بودو فشار داد و گفت :     
 خوب االن مي پرسم ..چه مرگته عزیزم ؟ -    

  
 دوتاییمون خندیدم و گفتم :    

  
 لطفا بعد از این توروخدا درست شو -    
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 هش زد و گفت : دستم رو بلند کرد و ب*و*سه اي ب    
 موحد الکي الکي بهمون مرخصي دادا -    

  
از گوشه چشم از اینه ب*ه*ل ... به موحد که در حال عوض کردن الستیب     

 بود خیره شدم که گفت : 
 خوب حاال کجا بریم ؟ -    
 هنوز نگاهم به موحد بود     
 ماشینشو نمي خواد؟ -    

  
  

                     
  
  

انگشتتتامو بین دستتت گرم و انگشتتتاش به بازي گرفت و خیره به صتتورتم با     
 محبت گفت : 

مي خواستتت که بهمون نمي داد...تازه ماشتتین من کالستتشتتو پایین نمیاره -    
 ..نگران نباش 

  
 لبخند زدم و یوسف به راه افتاد و گفت :     
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یه جفت کفش درستتتت و درمون بگ-     که هي اول بریم ..براي خانومم  یرم 
 نلنگه 

  
که      حد  به مو نه  باز از ای حد زد و من  تاد بوقي براي مو به راه اف که  همین 

 همونطور نشسته بود و 
الستیکو عوض مي کرد خیره شدم که با پیچیدن توي یه خیابون دیگه ..از دیدم 

 کامال محو شد 
  
    *** 
  

پرستته ...از فروشتتنده وارد کفش فروشتتي که شتتدیم ....بدون اینکه ندرمو ب    
 خواست که چکمه چرم 

ستتاق بلند پشتتت ویترینو برامون بیاره ...با گله بهش خیره شتتدم ...با خنده به 
 سمتم چرخید و گفت : 

بذار اولین هدیه اي که بهت مي دم به سلیقه من باشه ..بعد از اون هر چي -    
 خواستي براي خودت 

 بگیر... 
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سف      ست یو شیطنش خنده ام گرفت ..مغازه دار چکمه ها رو اورد و به د از 
 داد..به رنگ قهوه اي 

ستتوخته اش خیره شتتدم ...قشتتنگ بودن ...به ستتمت اینه و چهارپایه کوتاه که 
 براي نشستن کنار اینه 
 گذاشته بودن رفتم ... 

 یوسف به سمتم اومد     
شدم تا      ستم ...خم  ش شلوارو باال بزنم که مقابلم زانو روي چهارپایه ن پاچه 

 زد ..و دستشو روي 
شید با  شمو پایین ک شلوارو باال داد و زیپ کف شت و خودش پاچه  ستام گذا د

 خنده دستامو کنار کشیدم 
...و بهش خیره شدم ...با خنده چکمه رو اورد جلو..و بهم با شیطنت خیره شد 

 و گفت : 
شه از-     ست ...االن مثال دارم خرت مي  انقدر روق نکن .... همی این خبرا نی

 کنم 
  

 از خنده ریسه رفتم و خم شدم و گفتم :     
 بده خودم پام کنم ... -    
با خنده نذاشتتت و پام کرد...فروشتتنده با خنده به ما نگاه مي کرد اما اصتتال     

 براي یوسف مهم نبود 
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 ام مي اومد... بلند شدم و به چکمه ها نگاهي انداختم ..به پاه    
  
     ************************************ 

از مغازه که بیرون اومدیم ..بارون بند اومده بود...با وجود ستترما... ولي هوا     
 خوب بود ...اونقدر خوب که 

 تمام حساي بدي که توي محضر داشتم رو فراموش کرده بودم ... 
  

شد .     سرزنده بود که لبخند از لباي یوسف دور نمي  سش خوب و  ..انقدر ح
 ناخواسته به منم منتقل 

 کرده بود ... دیگه دلم نمي خواست یه لحده هم ازش جدا شم ... 
  

از خنده هاش ..شتتوخیاش ...غرق لذت مي شتتدم ...وقتي مي دیدم دیگه     
 هیچ مانعي بینمون نیست 

 شادیم بیشتر بیشتر مي شد ... 
  

                 
  
  
در کنار یوسف بودن ... حتي نگاههاي عذاب دهنده موحد رو هم از خاطرم    

 برده بود ... 
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دوتامون مثل بچه ها شتتتده بودیم ...حتي بدتر از بچه ها ...درستتتت مثل     

 دیوونه ها در حالي که همه 
سرپناه پیدا کنن  شن یا یه  شون با شین ترجیح مي دادن توي این هوا... یا توي ما

 اده رو بي ..توي پی
به  یا راه مي رفتیم و مي خندیدم ...حتي از مستتخره ترین چیزها هم  خیال دن

 خنده مي افتادیم 
  

در کنارم که راه مي رفت به هیکل و قدش نگاه مي کردم .. قدي که یه ستتر و     
 گردن از من بلند تر بود 

 .. و هیکلي که با وجود دو برابر بودنش از من ... درست و میزون بود .
  

صاله کرده و موهاي خوش حالتش      صورت ا سه انگیز ادکلن و  سو بوي و
 ..نگاه عابراي پیاده رو به 

 خودش جذب مي کرد... من که دیگه جاي خود داشتم ... 
هنوز تو درستتت و غلط بودن کارم مونده بودم ...اما نه اونقدر که بخوام این     

 لحدات دوست داشتني رو 
 از دست بدم 

  
نگاهم چند متر جلوتر به یه فروشتتنده افتاد که با چرخ چوبیش بلند داد مي     

 زد .. 
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 باقالي ..باقالي داه    
  

 با نگاه خندون ... بهش خیره شدم    
  

 یوسف نگاهم رو دنبال کرد و با خنده گفت :     
 تو هنوز اسیر شکمتي ؟ -    

  
 و گفتم :  با خنده دندونامم در معرض دید قرار دادم    
 خیلي ه*و*س کردم ...اخرین بار یادته کي باهم باقالي خوردیم ؟ -    

  
  

                     
  

شنده مي رفتیم      سمت فرو شا دوش هم در حالي که به  سري تکون داد و دو
 دستشو بلند کرد و از 

کمرم رد کرد و روي بازوي گذاشتتتت و منو به ستتمت خودش کشتتوند ...از 
 توي خیابون کمي حرکتش 

 معذب شدم و همونطور که بهش چسبیده بودم با خنده گفتم : 
 ابرومونو بردي ...همه دارن بد نگاه مي کنن -    
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 بي غل و غش خندید و گفت :     
 به جهنم ..زنمي... دلم مي خواد ... -    

  
خندیدم ...حتي نگاه تاسف بار مرد رهگذري که از حرکت یوسف خوشش     

 یومده بود نتونست ن
 خوشیمو زایل کنه 

اره خوب یادمه ...اما اون روز بارون نمي بارید...اون روزم خوشحال بودیم -    
 ... 

  
به فروشنده و چرخش نزدیب شدیم ..دستشو از دور کمر و بازوم برداشت و     

 گفت : 
 اون روز مهمون تو بودم -    

  
 گفتم :  با خنده چهره امو در هم کشیدم و    
 یعني مي خواي بگي االنم باید من مهمونت کنم ؟ -    

  
 پرو پرو تو چشمام خیره شد و گفت :     
 وقتي گل گالبي مثل من ...گیرت اومده ..چرا که نه ..تازه شامم باید بدي -    

  
 با تاسف براش خندیدم و کنارش ایستادم تا برام باقالي بگیره     
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  فصل دوازدهم :    
با خنده کلیدو توي قفل انداخت و درو باز کرد و قدمي با دستاي پر از کیسه     

 هاي خرید عق  رفت و 
 گفت : 

  
  

 خیلي خیلي خوش اومدي -    
 اولین باري بود که به خونش مي اومدم     
بل      قا یب من ... نه کوچ نگ بود و در برابر خو ماش از همین بیرونم قشتت ن

 مقایسه نبود .. 
 با تردید و لبخند نگاهي بهش انداختم ..خندید و درو بیشتر برام باز کرد     

 آورم وارد شدم ....خونه بزرگي بود..اونم براي یه نفر     
 سري چرخوندم و همونطور خیره به وسایل خونه گفتم :     
 از قدیمم خوش سلیقه بودي -    

  
د..بستتته هاي روي میز از پشتتت ستتر... همین طور که بهم نزدیب مي شتت    

 گذاشت و کتشو در اورد و 
 گفت : 

 چه فایده ... اصال توش نیستم ..شده انگار یه جایي فقط براي خوابم -    
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لبخندي بهش زدم و به سمت پذیرایي رفتم ...یوسف دست به سینه از کار و     
 کردارم به خنده افتاد 

 و گفتم :  ...با خنده سر جام ایستادم و به سمتش چرخیدم
ندي ؟..مثال من -     جا وایستتتتي..وهي بهم بخ تا صتتتبح اون مي خواي 

 مهمونما..نمي خواي چایي..قهوه 
با این خنده ها  نداریما..انقدر  اي ...یه چیزي بدي ؟دیگه از این مرخصتتیا 

 تلفشون نکن 
  

 با خنده نگاهي به سرتا پام انداخت و گفت :     
باستتات عوض کن تا ستترما نخوردي ..بعد بیا مهمان جان اول برو اون ل-    

 اینجا یقه امو بچس  و بگو 
قهوه ...مرخصیم تا وقتي که پارتي مثل امیر حسین دارم ..هیچ مشکلي نیست 

 ..اصال غمت نباشه 
  

راستتت مي گفت نگاهي به ستتر و ضتتعم انداختم ..دوباره بهم خندید و با     
 تکون سر به سمت 

 آشپزخونه رفت 
نبال دستشویي...سري چرخوندم ...سمت چپم ...راهروي نسبتا بزرگي به د    

 بود با سه تا در....به 
یوسف خیره شدم ...توي اشپزخونه مشغول بود ..بند کیفم رو از روي شونه ام 

 سر دادم و توي دستم 
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 گرفتم ..مطم ن بودم تمام ارایشمم بهم ریخته 
  

ردن دومین در بالخره دستتتشتتویي رو به ستتمت راهرو رفتم ...و بعد از باز ک    
 پیدا کردم ... 

  
  

شدم ...تازه به خودم اومد...لحده اي از کاري که کرده      شویي که  ست وارد د
 بودم پشیمون شدم ..به 

در بستتته تکیه دادم ..صتتداي باز و بستتته شتتدن کابینتا مي اومد...حاال که باید 
 خوشحال مي بودم ...یه 
اومده بود..مي دونستم که دوسش دارم ..اما توي دلم  جور پشیموني به سراغم

 بارها و بارها هي 
 تکرار مي کردم ..که اي کاش اینطوري بهم نمي رسیدیم .. 

  
به اینه خیره شتتتدم ...به صتتورتم دقیم نگاه کردم ...و با خودم تکرار کردم     

 ..یعني کار اشتباهي کردم ؟ 
ار از کار گذشته بود ...حاال چه غیر رسمي البته ...هر چي که بود... دیگه ک    

 ..یا رسمي مثال زنش 
شده بودم ...مي دونستم بخوام بیشتر از این فکر کنم جز عذاب دادن خودم ... 

 چیز دیگه اي عایدم نمي 
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 شه ..تکیه امو از در جدا کردم 
  

ه ختپالتو مو در اوردم ..شالم رو هم برداشتم ..بارون حسابي موهامو بهم ری    
 بود... 

گیره موهامو باز کردم و دستي توشون کشیدم ...و سعي کردم کمي مرتبشون     
 کنم ..البته اونقدرم 
 بهم ریخته نبود ... 

شیر اب رو باز کردم      شتم ...با کالفگي  هنوز یه کمي حس عذاب وجدان دا
 و با خشونت چند تا 

چشمام بره ...هم اون  مشت اب به صورتم پاشیدم تا هم نگاه موحد از جلوي
 حس لعنتي ... 

  
با خندیدن و راحت بودن کنار یوستتف      ما رفتني نبودن ...تمام این مدت  ا

 انگار داشتم خودمو گول مي 
 زدم 

به خودم و به صورت خیسي که اب ازش مي چکید به اینه خیره شدم ...مي     
 دونستم بدترین کاري 

ناخواستتته و هیچ تالشتتي هم براي درستتت بود که در حقش کرده بودم ..البته 
 کردن اون وضعیت نکرده 

 بودم .. 
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چشتتمامو چند بار بستتتم و باز کردم ...دوباره نگاهش جلوي چشتتمام جون     
 گرفت ..عصبي شدم و 

 کیفم رو باز کردم 
 خیره به کیف کوچیب لوازم ارایشم ..با حرص ل  پاینیم رو گاز گرفتم ..     

  
سش     صورتم تمیز بود ... باز به اینه نگاه  واقعا ح ستم .. نبود ..در کیفم رو ب

 کردم ..دلم مي خواست 
شنگ به ندر برسم ...براي همین دوباره در کیفم رو باز کردم  جلوش خوب و ق

 و سعي کردم با یه ارایش 
 مالیم ...از فکر موحد بیرون بیام ..حداقل براي امروز ... 

  
  
  
  

سالن که      سر و وارد  شپزخونه بود ...نگاهي به  سف هنوز توي ا شدم ...یو
 وضعم انداختم تیشرت 

جذب و جینم هر دو مشکي بودن و هیکلم رو خوب نشون مي دادن ...موهامم 
 با گیره باالي سرم جمع 

کرده بودم ..اینطوري بهتر دیده مي شدن تا بازشون مي راشتم ..البته بهمم مي 
 اومد 
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 م ...هنوزلبخند رو لباش بود ..بهش نزدیکتر شدم وارد اشپزخونه شد   
  

 داري چیکار مي کني ؟ -    
 با همون لبخند سرشو بلند کرد و بهم خیره شد     

  
یکم از اینکه براي اولین بار جلوش راحت بودم خجالت کشتتیدم ..متوجه     

 شد و نگاهشو ازم گرفت و 
 مشغول کارش شد و گفت : 

 ت ؟ گشنه ات که نیس-    
سف از      شپزخونه نگاهي انداختم ..یو شیدم و به ا ستي به گردنم ک معذب د

 قدیم هم ... حتي 
شیب به روز انتخاب مي کرد...به تجهیزات کامل  شو باید  سیله ا کوچکترین و

 اشپزخونه با لبخند خیره 
 شدم که با خنده گفت : 

 به چي مي خندي ؟ -    
  

 چشمي چرخوندم و گفتم :     
 به خونه داریت -    

  
به فنجوناي قهوه که مقابلش گذاشتتته بود...نگاهي انداخت و چیزي نگفت     

 نزدیکش رفتم ...با دقت 
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 در حال درست کردن قهوه بود که بي مقدمه گفت : 
 تا چند روز پیش به موحد خیلي شب داشتم -    

  
 با تعج  به نیم رخش خیره شدم     

  
 موضوعي نسبت بهش بد بین شده بودم راستش بعد از یه -    

  
  
  
  

تا اینو گفت از تو گر گرفتم ..اما اون هنوز داشتتت با دقت کارشتتو ادامه مي     
 داد.. 

یادته اونشتتبي که شتتیفت بودي ...روز بعدش که من اومدم گفتي موحدم -    
 شبش اومده بود 

 بیمارستان 
  

 م ادامه داد: چیزي نگفتم و اونم به نشونه تصدیم کردن    
من احمقو بگو به بهترین دوستم شب کرده بودم ..فکر کردم اومده بوده تو -    

 رو ببینه 
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 چند بار پلکهامو بستم و باز کردم و با صداي گرفته اي گفتم :     
 چرا اینطوي فکر کردي ؟ -    

  
 لبخند زد و قهوه رو اروم توي یکي از فنجونا ریخت :     
ون روزش باهم بیرون بودیم ..البته بعد از ستتاعت کاري ...خیلي آخه هم-    

 حرف زدیم ...درباره خیلي 
به شتتتوخي ازم  حک ازدواج شتتتد  چیزا ..یکیش همین ازدواج ...وقتي ب

 پرسید...مگه باز قصد ازدواج داري؟ 
..منم بهش گفتم اره ....ازم پرستتید اونم طرفو مي شتتناستته ؟.. بهش گفتم اره 

 ؟...اما من ..پرسید کیه 
سر به سرش گذاشت و پیچوندمش ...و ازش پرسیدم خودت چي..نمي خواي 

 زن بگیري ...؟ 
  

قا خوبم      فا فت ..اره منم مي خوام بگیرم ...ات با همون حس شتتوخیش گ
 میشناسیش ...هرچي فکر 

شد و گفت  سیدم کیه ؟...جدي  سید ..ازش پر صي به رهنم نر کردم کس خا
 شو ..فعال نمي تونم اسم

 بگم ... 
  

شدم بگم از تو خوشم میاد تا      ضر  هرکاري کردم نگفت که نگفت ..حتي حا
 اونم بگه ..اما راضي نشد 
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ستانیه که  شش میاد و توي همین بیمار شد فقط گفت ..از دختره خیلي خو که ن
 ما توش کار مي کنیم 

 د رنگم هر لحده زرد تر و بي روه تر میشد ...اما یوسف ول کن نبو    
  

که من دوستتش دارم ...خیلي -     یارم بهش گفتم ..دختري  که کم ن براي این
 خانوم و کار درسته 

اونم کم نیورد و گفت ...براي من ... هم خانومه ..هم کار درستتتت ...هم     
 خوشگل 

 اب دهنم خشب خشب شد     
  
  
  
  

 فنجون قهوه ي منو به سمتم کشید و مشغول قهوه خودش شد     
سر هم مي -     سر به  انگار یه جور بازي رو کم کني بود...البته ما از قدیم هم 

 راشتیم ...منم فکر مي 
کردم داره ستتر به ستترم مي راره ....اخه بهش نمیاد که کستتي چشتتمشتتو بگیره 

 ...معموال زیاد به خانوما 
 توجه نداره ..خوب من اینطوري شناختمش دیگه 
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سرش     سر به  ست به  براي همین منم  شتم و بهش گفتم ...هر چي که ه گذا
 پاي اوني که من 

 ازش خوشم میاد نمي رسه 
 تا اینو گفتم ...توي چشمام دقیم شد و گفت :     
تو ندر من همه چیش عالیه ...فقط یکم اخالقش گاهي تند میشتته که اونم -    

 درست شدنیه 
 نه که لرزششونو نبیانگشتا ي دستم به لرز افتادن ..دستم رو مشت کردم     
اما تا گفت اتفاقا امش  مي خوام برم ببینمش ...یهو شب کردم که نکنه تو -    

 رو مي گه ..چون اون 
ش  توي بخش چندتا پزشب بیشتر نبود که از بینشون دو نفرشون خانوم بودن 

 ..یعني تو و یعقوبي ... 
  

ي مطم ن شتتم شتتکم ب وقتي جلوي بیمارستتتان پیاده اش کردم ...براي اینکه    
 مورده ...بعد از وارد 

سرش راه افتادم ...اما در کمال ناباوري دیدم رفت  شت  شدنش به بیمارستان پ
 بخش اورژانس ..فهمیدم 

اوني که میگه باید اونجا باشه ...براي همین با خیال راحت برگشتم ...البته روز 
 بعدش با گفته ات باز 

پیش ... امروزم که به عنوان شتتتاهد  بهش شتتتب کردم ...تا همین چند وقت
 اومد... یقین پیدا کردم که 
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شته ...نگاه به قیافش  سرم مي را سر به  شتباه فکر مي کردم ..احتماال  کامال ا
 نکن ....تو دور بیفته 

 خیلي خیلي شوخ تر از منه 
  

 سرشو بلند کرد و فنجونو به لبهاش رسوند وبا لبخند بهم خیره شد و گفت :     
 االنم که تو پیش مني -    

  
 با همون چهره بهت زد..لبخند نیمه جوني زدم و بهش خیره موندم     
مي دوني چند وقته که آرزو مي کردم پیشم باشي...کنار م باشي...از وقتي -    

 که برگشتم ایران از 
شدم ...اما بعد که  شتم دیوونه مي  صور اینکه باید کنار هومن مي دیدمت دا ت

 ش جدا شدي گفتي از
  

 قلپي از قهوه اش رو خیره به صورت رنگ پریده ام ...خورد و بهم لبخند زد     
 از درون داشتم داغون مي شدم ...     

  
  
  

 فنجونش رو روي کابینت گذاشت و قدمي به سمتم نزدیب شد:     
 چرا موهاتو باالي سرت بستي ؟ -    
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آشتتفته شتتده بودم ...بي خود نبود که  فکرم دیگه پیش یوستتف نبود از درون    

 عذاب وجدان ولم نمي 
 کرد 

 دست بلند کرد و با حالتي شیطنت گونه گیره رو از موهام جدا کرد     
موهام از اطراف به سمت پایین و شونه هام سرا زیر شدن ...باورم نمیشد که     

 اونش  فقط براي 
 دیدن من اومده باشه بیمارستان 

رو یوستتف با قدم بعدش از بین برد و دستتتش رو دور کمرم حلقه فاصتتله ها     
 کرد و من رو به سمت 

 خودش کشوند . 
 چرا رنگت پریده ... نکنه سرما خوردي ؟ -    

  
نگاهمو ازش دزدیدم ..دلم مي خواست فضاي بیشتري رو براي بلعیدن هوا     

 پیدا مي کردم ..تب تب 
 بود توي گوشم مرت  تکرار مي شدن : کلماتي که یوسف از دهن موحد گفته 

 نمي دونم ...شاید... -    
  

مضتتطرب و نگران ستتعي کردم کمي ازش فاصتتله بگیرم ..اما اون این چیزا     
 حالیش نبود و همه اشو به 

 حساب معذب بودنم گذاشت . 
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دیگه یوسف جلوي چشمام نبود..بلکه این صورت موحد بود که دیگه با باز     
 ن چشمام و بسته شد

 هم ازم دور نمي شد .. 
شاید باید بهش مي گفتم که قبال موحد ازم      سرش رو توي موهام فرو برد ...

 خواستگاري کرده و من 
بهش جواب رد دادم ...اما از واکنشتتي که مي تونستتت داشتتته باشتته ترستتیدم 

 ..ترسیدم درباره من ..درباره 
 موحد.. بد فکر کنه ... 

  
 وي موهام بیرون کشید و با لبخند گرمي گفت : سرش رو از ت    
سه رو نمي -     ستم ..اما ماچ و ب*و* سر قولمم ه نترس ..بهت قول دادم ...

 تونم بهت قول بدم ..این یکي 
 رو عمرا بذارم نه بگي .... 

 و گونه امو خیلي نرم و با خنده ب*و*سید     
  
  
سرم رو پایین گرف     شرم و حالي خراب  شبمو ن ... با با  تم ...چرا باید اولین 

 این حرفا خراب 
 میشد؟...چرا باید حرف از موحد زده مي شد ؟ 
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صال متوجه اش      ستش دور کمرم حلقه بود که جعبه کوچیکي رو که ا هنوز د
 نشده بودم رو از روي 

 کابینت برداشت و به طرفم گرفت و گفت : 
تاد محترم و حاج-     کادور بهت  توي محضتتر جلوي استت قا نمیشتتتد این  آ

 داد...چون شرایط خاص داشت 
که اصتتال متوجه بهم ریختگي من نمي      لذت بود  قدر غرق شتتتادي و  اون

 شد...جعبه رو به سمتم 
 گرفت ... 

 بازش کن ... -    
  

شو      ست بلند کردم و جعبه رو ازش گرفتم ..و در سکوت د رنگ پریده و در 
 اروم باز کردم . 

شب خیلي هم بهم مي اومد ...معلوم گرد     شنگي بود که بي  نبند ظریف و ق
 بود که قیمتشم خیلي 

 زیاده ..طبم همه لبخنداي امروزم باز به زور لبخند زدم که با چشمکي گفت : 
ستمون کنیم ..اما این -     شو کن هي قایمکي د شد گرفت ..فکر حلقه که نمی

 یکي همیشه تو گردنت 
 تونه ببینه هست ...کسي هم نمي 

  
با بي حالي و      مثل پستتر بچه ها اونقدر خوشتتحال بود که دلم نمي اومد 

 نگراني تمام برنامه هاشو 
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شو از  ست ستم یه کلمه هم حرف بزنم ...د خراب کنم .....اما واقعا هم نمي تون
 دور کمرم برداشت و 

 گردنبندو ازم گرفت و گفت : 
 بچرخ -    

  
یدم ..و نفس آزا     نار زد ... چرخ هامو اروم ک نده امو بیرون دادم ..مو ر ده

 شیطنت انگشتاش روي گردنم 
که اریتمم مي کرد  ها حس خوبي بهم نمي داد بل نه تن ند  موقع بستتتن گردنب

 ..سرشو از پشت به گردنم 
 نزدیب کردم و گردنم رو ب*و*سید و اروم گفت : 

 شرایط خاصش مي دوني چیه ؟ -    
  

گشتم ...نه از ترس یوسف که بخواد کاري بکنه ...نگران از اینکه با نگراني بر    
 شاید اون همه چیزو 

مي دونه و مي خواد بازیم بده ...نگران از حرفهاي موحد و حستتش نستتبت به 
 من .. 

  

اما وقتي برگشتم لبخند رو لباش بود..نگاهش غرق محبت و خوشحالي بود     
 ..و من تنها رنگ پریده 
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ضط ستاش بازوهامو گرفت و منو به و م رب به تمام حاالتش خیره بودم که با د
 سمت خودش کشوند به 

جاي گرفتم  که توي ب*ه*لش  که توي ب*ه*لش رفتم ...همین  طوري 
 ...یکي از دستاشو از روي بازوم 

با گفتن خیلي دوستتتت دارم  باره دور کمرم حلقه کرد و همراه  برداشتتتت و دو
  ..لبهاشو با چشماي بسته

 روي لبهام گذاشت و منو ب*و*سید 
ست خودم نبود..از  شو ببرم ..د سه ها ستم لذتي از ب*و* به هیچ وجه نمي تون

 وقتي که رهنم درگیر 
شدم  ست تنها مي  شده بود بي اراده فقط دلم مي خوا حرفاش در مورد موحد 

 ...و کمي حرفاشو 
 هضم مي کردم 

  
دنش رو هم نداشتم ..دلم نمي بیشتر منو به سمت خودش کشید ...توان پس ز

 اومد ناراحتش 
عذاب  گه حرفش بود..و من فقط براي  که فقط دی کنم ..اونم براي چیزي 

 وجدان این همه بي میل شده 
 بودم 

  
تالش کردم در بین ب*و*ستتیدن هاش من هم حداقل یکبار ب *و*ستتمش 

 ...بي احساس و تنها براي ناراحت 
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 نش ..ب*و*سیدمش نشدنش بعد از چندین بار ب*و*سید
شدم  شد ..از خودم متنفر  شم بهم خیره  شید و با ع سرش رو عق  ک خندید و 

 ... 
 تو گشنه ات نیست -
  

 حرفي بود که براي فرار از نگاههاش به میون اورده بودم 
 لبخندي زد و گفت : 

 چر اتفاقا..خیلیم گشنمه -
  

 گوشه لبم براي لبخند به سختي باال رفت و گفتم : 
وز مریضتتامو انداختم گردن یکي از بچه ها و اومدم بیرون ..فردا منو ببینه امر-

 ..حسابي گله مي کنه 
  

 خندید و غذاها رو از توي کیسه ها در اورد 
 کمي دست و پامو گم کرده بودم 

  
  
  

 بشقابات کجان ؟ -
  

http://www.roman4u.ir/


 673 عبور از غبار

 دست بلند کرد و یکي از کابینتا رو نشونم داد 
  تو کابینت ب*ه*لیشم لیوانه-
  

باز کردم و  نا توش بودو  که لیوا کابینتي  ستترمو حواس پرت تکون دادم و اول 
 دست بلند کردم که لیوان 

 بردارم . 
  

اما با بي دقتیم ...دستم به لیوان کناري لیواني که مي خواستم بردارم خورد و با 
 یه حرکت از داخل 

افتاد و  کنار پام کابینت بیرون افتاد ...و تا من به خودم بجنبم با صتتتداي بدي
 شکست 

یوسف متعج  دست از کار کشید و به من که رنگ پریده و بي حرکت ایستاده 
 بودم خیره شد 

 لبهام لرزید 
 ببخش اصال حواسم نبود -
  

 میز رو دور زد و با نگراني گفت : 
 تکون نخور صبر کن برم برات دمپایي بیارم ... -

 دستي به گردن و موهام کشیدم 
  

 مپایي رو مقابلم گذاشت ..نگاهي به صورتم انداخت و گفت : وقتي د
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 چیزي شده آوا؟ -
  

 سریع تو چشماش خیره شدم و گفتم : 
 نه .. -
  

 پورخند زد ...اونم از نوب عجی  و غریبش 
 احساس مي کنم اصال اینجا نیستي -

داشتتتم گند مي زدم ..دستتتشتتو به ستتمتم بلند کرد ..باید به خودم مي اومدم 
 زودي دستشو گرفتم و ...

 با خنده گفتم : 
 این احساسات الکیتو بنداز دور -
  

 چشماشو کمي تنگ کرد 
سف ادم خنگي نبود که بخوام با دوتا  شتر جمع مي کردم ...یو سمو بی باید حوا

 لبخند و شوخي رهنشو 
 از چیزایي که نمي خواستم منحرف کنم 

  
 ریان نیستن یکم ناراحتم .. خیل خ  ..راستش از اینکه پدر و مادرم در ج-

 به میز تکیه داد و دستاشو از دو طرف رو لبه هاي میز گذاشت و گفت : 
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بهت قول مي دم این یه ماهم زود تموم میشتته ..شتتایدم زودتر ...اگه خودمم -
 برم که خیلي زودتر جمع و 

مدارکو  یا زود کتي  ما نمي خوام وقتمو تلف کنم چون دیر  جورش مي کنم ..ا
 رسته ...بعدش با مي ف

 خیال راحت مي ریم به مرحله خواستگاري و عقد کردن 
  

ست اویزونم رو  سمتم اومد د شدم ...لبخندي زد و به  ناراحت به غذاها خیره 
 با دستش گرفت و کف اون 

 یکي دستشو روي گونه ام گذاشت و با مهربوني گفت : 
م .فکر کنم ادببخش مجبورت کردم کاري رو که دوستتت نداشتتتي رو بکني .-

 خودخواهي شدم ... 
  

بهش خیره شدم ...نوک انگشتاشو اروم روي ابرو و برجستگي گونه ام کشید و 
 با ناراحتي گفت : 

سونمت خونه ات ..مي - شم بر شون ... بعد شده ..بخوریم سرد ن بیا تا غذاها 
 دونم خسته اي ... 

  
 یطنت گفتم : دستمو از توي دستش در اوردم و به سمت میز رفتم و با ش

نه توروخدا االن انتدار نداشتتتي که بگم ..نه تو روخدا خودتو ناراحت نکن -
 ..من مي مونم 
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خندید و از پشت سر ب*ه*لم کرد و با دستاش منو توي خودش محصور کرد 
 و سرشو جلو اورد و گونه اشو 

 به گونه ام چسبوند و گفت : 
 جدي نمي موني ؟ -
  
  
  

 دستاش گذاشتم و گفتم : با خنده دستامو روي 
تو از اون دستتته جماعتي هستتتي که اگه بهشتتون رو بدي ...ادمو با کله مي -

 خورن 
 با شیطنت خندید و گردنمو ب*و*سید و گفت : 

 توام که خوردني ... -
  

 خنده ام شدت گرفت و راحت تر بهش تکیه دادم : 
 قول مي دي که بیشتر از یه ماه نشه ؟ -
  

ه تمام شرافتم قسم که تمومش مي کنم ..من براي بودن با تو هر عزیزم قول ..ب-
 کاري مي کنم ...نمي 

 رارم این سختي بیشتر از یه ماه طول بکشه ..لطفا باورم کن 
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شتم  ست دا صورتمو نمي دید جز نیم رخم ..لبخند زدم ...بوي ادکلنش رو دو
 ..چشمامو بستم ..یوسف 

 ستاد... هم راضي از وضعیت موجود بي حرف ای
 حضور نزدیب و آرام بخشش ..رهنم رو از موحد دور دور مي کرد 

 *** 
سرحال وارد بخش شدم ..یوسف یه خیابون باالتر منو پیاده کرده بود و خودش 

 چون باید مي رفت دنبال 
 کاري ...تا یه ساعت دیگه مي اومد بیمارستان ... 

 دنم با یه لبخند عریيآتنا که ویلون و ستترگردون توي بخش مي چرخید با دی
 به سمتم اومد و گفت : 

ستان جیم مي - صي از بیمار صفه روزه بي مرخ مي بینم جرات پیدا کردي و ن
 زني 

  
 لبخندي بهش زدم و همونطور که به طرف رست مي رفتم گفتم : 

 خوب توام از این جساراتا پیدا کن -
  

 بهم پوزخند زد: 
 ازم حرف از جسارت مي زني ؟ وقتي دچار ترکشاي موحد شدي ببینم ب-
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چیزي نگفتم و با خنده ل  پایینم رو گاز گرفتم ..هر دو وارد رستتت شتتدیم که 

 سودابه با عجله از پشت 
 سر وارد شد و گفت : 

شه ..یادتون - شا برگزار مي  سالن همای سه مهم توي  بچه ها تا نیم دیگه یه جل
 نره ..گفتن همه بیان 

  
 چیني به دماغش داد و پرسید:  اتنا

 حاال درباره چي هست ؟ -
  

ستتودابه که عجله داشتتت زودتر این خبرو به بقیه بچه ها برستتونه حین رفتن به 
 سمت در گفت : 

 نمي دونم ..تا یه ساعت دیگه مي فهمیم -
  

 شروب به در اوردن پالتوم کردم و گفتم : 
واردا...و وضعیت بیمارستانو..خط حتما مثل همیشه است دیگه ...درباره تازه -

 و نشون کشیدناي 
 همیشیگي 

 به سمت مبل تب نفره رفت و روش ولو شد و گفت : 

http://www.roman4u.ir/


 679 عبور از غبار

اخه حضتتور ما چه فایده اي داره ؟هوم ؟فقط مي ریم و مثل بز دو ستتاعت به -
 حرفاشون گوش مي کنیم و 

 اخرم دست از پا درازتر بر مي گردیم ..من که بیا نیستم .. 
شو صله ا سه  حو شم دو  ست ...دیروز خود ندارم ..توام نرو..حتما موحدم ه

 ساعتي توي بخش نبود..اما 
 وقتیم برگشت انقدر کار داشت که یادش نیفتاد تو هستي یا نه 

  
 حالت تدافعي به خودم گرفتم و گفتم : 

 وا این همه ادم ..مگه دیوانه است همش امار منو بگیره ؟ -
  

 و به عق  تکیه داد : چشماشو بست و با خنده سرش
اخه به تو بیشتر از هممون شیفت مي ده ...ازتم کار زیاد میکشه ..براي همین -

 گفتم با ندیدن حضور 
 پرنگت حتما متوجه غیبتت شده 

  
  
  

 روپوش سفیدم رو تنم کردم و با بستن دگمه هاش با حرص گفتم : 
 ه باشي..نه ؟ اگرم نفهیده باشه ...تا االن فکر کنم تو زحمتشو کشید-
  

 خندید : 
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اگر ازش نمي ترستتیدیم مطم ن باش مي گفتم ... به تالفي او روزي که رفتي -
 و منو ش  اینجا تنها 

 گذاشتي 
  

 به من چه ...کم کارایاتو که نباید من تالفي کنم -
  

 چشماشو باز کرد و با نگاهي مملو از کینه گفت : 
شبي رو با ید اتفاقا یه نامه نوشتم و از زیر در ات- اقش انداختم تو ...فکر کنم ام

 با مریضاي خوشگل سر 
 کني 

  
 با ناباوري به سمتش چرخیدم 

 پوزخند زد : 
صا با اون نامردي که در حقم - صو شم نمیاد ..مخ صال ازت خو ستش آوا ا را

 کردي 
  

بهش خیره موندم ...و بعد از چند ثانیه اي که واقعا نمي دونستتتم توي رهنش 
 ذره از رست چي مي گ

 خارج شدم ...بي محلیمو طاقت نیورد و به دنبالم اومد 
 امیدوارم تا اخر هفته عذابت بده -
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 بازم سکوت کردم و به سمت اسانسور براي رفتن به سالن همایشات رفتم 

 ایستادم و دکمه رو فشار دادم 
  

ه این همخیلي دلم مي خواد یه روزي این دک و پزتو بیارم پایین ..نمي دونم -
 اعتماد به نفس مسخره 

 اتو از کجا میاري ؟ 
دستتتامو توي جی  روپوشتتم فرو بردم و به در خیره شتتدم اما صتتداي وز وزش 

 هنوز توي گوشم بود 
  
  

معلوم نبود از چي حرصتتش گرفته بود که از اول صتتبح شتتروب کرده بود... 
 شخصیتش رو مي شناختم از 

مي کردن و با تغییر شتترایط زودي همه چي  اونایي بود که هر روز یه جور رفتار
 رو بهم مي ریختن تا 

 کمي اروم بشن 
  

هنوز در استانستور باز نشتده بود که یکي از پرستتارا با عجله به ستمتم اومد و 
 گفت : 

 دکتر مریي یکي از اتاقا بد حاله ...میشه بیاید -
 پرسیدم : 
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 مریي کدوم اتاق ؟ -
  

شماره اتاق فهمیدم  شنیدن  شدن در با  ست ..اما اتنا به محي باز  مریي اتنا ا
 اسانسور رو به پرستار 

 گفت : 
 دکتر فروزش به مریي من رسیدگي مي کنن -

 و با فراه بال وارد اسانسور شد 
  

 پرستار بدتر از من به رفتار عجی  اتنا خیره موند 
 با بسته شدن در اسانسور پوزخندي زدم و رو به پرستار گفتم : 

 کدوم اتاقه ؟ گفتي --
  

 پرستار خجالت زده لبخندي زد و شماره اتاق رو گفت 
  
 *** 

نیم ساعت بعد در حالي که کمي عجله داشتم از اسانسور خارج شدم ...و به 
 سمت سالن همایش 

 به راه افتادم ... 
در رو به ارومي باز کردم ...ستتکوت بود و ستتکوت و تنها صتتدایي که شتتنیده 

 ي میشد صداي دکتر تقو
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..رئیس بیمارستتتان بود...در ستتالن دقیقا جایي قرار داشتتت که به محي ورود 
 همه ادمو مي دیدن ..چون 

 در از پایین جایگاه باز مي شد . 
  
  
  

ردیف جلو بدون استتتثنا جهت دیدشتتون عوض شتتد و به من خیره شتتدن ..از 
 جمله موحد 

  
لیا که د از وسط صندمعذب سرم رو پایین گرفتم و به سمت صندلیا رفتم ..بای

 تنها راه ....براي رفتن به 
ردیفهاي انتهایي بود استتتفاده مي کردم ...موحد درستتتت ردیف جلو و روي 

 صندلي نشسته بود که باید 
 از کنارش مي گذشتم .. 

  
اتنا دو ستته ردیف عق  تر با تمستتخر بهم خیره شتتده بود ... هومن هم ردیف 

 بعدي موحد نشسته 
هم خبري نبود ...با نزدیب شتتدن به اولین پله با نگاه موحد بود...از یوستتف 

 سري به نشونه سالم براش 
 تکون دادم ...سرش رو خیلي اروم برام تکوت داد...و بعد به تقوي خیره شد 
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شد و از زیر  ستم ازاد  ستبندم از مچ د ساس کردم ...د همون لحده یه دفعه اح
 استین روپوشم سر 

  خورد و روي زمین افتاد
  

اونم کنار کفش موحد...موحد اول نگاهي به من و بعد به دستتتبند انداخت 
 ..خواستم خم بشم که پایي 

که روي اون یکي پاش انداخته بود و از روي پاش برداشت و خم شد و دستبند 
 رو از روي زمین 

صال جل  توجه  ستبند ....به من که ا شد و با دادن د شت و همزمان بلند  بردا
 .روي صندلي نمي کرد ..

 ب*ه*لیش نشست و گفت : 
 عق  جا نیست ..همینجا بشین -
  

 هومن با خشم بهم خیره موند ... 
  

با تعارف موحد بیشتتتر از قبل معذب شتتدم ...اخه این ردیف مال ماها نبود .. 
 بدتر از اونم به خاطر تمام 

 اتفاقا و حرفاي دیروز خواستم بگم نه ..عق  جا پیدا مي کنم 
دیدن رنگ و روي اتنا که چیزي شتتبیه به حرص خوردن بود ...یه لحده که با 

 پشیمون شدم و با اینکه 
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 برام سخت بود .. با تشکري روي صندلي کناریش نشستم 
باز همون بحثاي همیشتتگي و حرفاي تکراري که بیشتتتر براي پزشتتکاي جدید 

 بود 
  

که مو گه ...از این به تقوي بود و فکرم هزار جاي دی گاهم  عادي برخورد ن حد 
 کرده بود..حس خوبي 

 داشتم ...مثل اینکه من زیادي سخت گرفته بودم 
  
  
  

 ..هنوز توي افکار خودم بود که نیم نگاهي به من انداخت و پرسید: 
 سر عمل دکتر رجبي ...که همین چند روز پیش انجام شد..بودي ؟ -
  

 سرم رو چرخوندم و خیره به چشماش گفتم : 
 نه ..اما شنیدم که عمل مهمي بوده نه متاسفا-
  

 نیم نگاهشو ازم گرفت و خیره به تقوي گفت : 
یاد مي  - که مي بیني و  باشتتي...چون چیزایي  که ستترعمالش  ستتعي کن 

 گیري...توي عمالي دکتراي 
 دیگه کمتر..مي توني ببیني و یاد بگیري . 
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ه رشو کمي بلحده اي خیره به نیم رخش سکوت کردم ...از سنگیني نگاهم س
 سمتم چرخوند و 

به تقو خیره  باره  نگاهم کرد...معذب از نگاه خودم ...ستترمو برگردوندم و دو
 شدم ... 

  
 *** 

ستن برن بیرون ... نگاهي  شده بود و کم کم همه مي خوا حرفهاي تقوي تموم 
 به موحد انداختم .. 

 سخت مشغول حرف زدن با دکتر ناصري ..ب*ه*ل دستش بود 
  

شدنم  از جام سته بود که به محي بلند  ش سرجاش ن شدم ...هومن هنوز  بلند 
 به من خیره شد. 

  
با پوفي نگاهمو ازش گرفتم و چرخیدم برم که دستتتي روي شتتونه ام جا خوش 

 کرد ..به عق  چرخیدم 
 اتنا با لبخند بهم خیره شده بود 

شد و نیش بهم م سبز مي  شمام  شه که مدام جلوي چ ي امروز نمي فهمیدم چ
 زد... 

 عزیزم مریي که زیاد بد حال نبود ؟ -
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 دستامو توي جی  روپوشم فرو بردم و گفتم : 
  
  

 اگه خیلي نگران مریضت هستي مي تونستي بموني و بهش سر بزني -
  

 پوزخندي زد و در کمال وقاحت گفت : 
سر بزنم ..اما انگار یادت رفته ..همین تو بودي که - ستم بهش  من که مي خوا

 رار کردي که مي اص
 خواي خودت بهش سر بزني 

  
صداش به حدي بلند بود که موحد و ناصري که هنوز نشسته بودن سرشونو به 

 سمت ما چرخوندن 
  

اتنا به دنبال بهانه اي براي خراب کردنم بود..اما هنوز منو نشتتناخته بود ... با 
 اینکه مي دونستم چندتا 

 و گفتم :  چشم به ما دوخته شده خودمو نباختم
خانوم دکتر اونقدر رفتنتون تند و با عجله بود که پرستار بیچاره بخشم ..حرف -

 تو دهنش ماسید 
  

 بهم پوزخند زد ...مي خواست عصبیم کنه : 
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در حالي که شما باید به مریضتون سر مي زدید..اما اونقدر عجله داشتید که -
 به جلسه برسید که 

 رسید مشکل مریي دقیقا چیه حتي دلتون نیومد از پرستار بپ
  

مثل من دستاشو توي جی  روپوشش فرو برد و ابروهاشو باال انداخت و گفت 
 : 
شما فکر - شکل اینکه .. ست ...م شکل این حرفا نی نه خانوم دکتر فروزش ..م

 مي کنید نسبت به بقیه 
 بیشتر سرتون میشه و تو کار همه مداخله مي کنید 

  
در حال عبور بودن ایستتتادن ...کمي رنگ صتتورتم  چندتا دیگه از بچه ها که

 پرید ...اتنا که دور گرفته بود 
 ادامه داد: 

احتماال هم اونقدر سرتون میشه که بیماراتونو بدون اطالب قبلي رها مي کنید -
 و از بیمارستان مي رید 

 بیرون ..حتي یه اطالب به همکارا و یا رئیس بخشم نمي دید... 
  

 چیه و چرا انقدر تغییر رفتار داده بود:  معلوم نبود قصدش
ست - ضباطي با چه جراتي به من میگید که وظایفم رو در شما که انقدر بي ان

 انجام نمي دم ...من مي 
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 خواستم به بیمارم سر بزنم ..اما شما مانع شدید 
  

م کم داشتم عصبي مي شدم که موحد از جاش بلند شد و بهمون نزدیب شد ک
 لبخندي که و اتنا با 

 نشونه راضي بودنش از شرایط بود رو به موحد گفت : 
شو ول کرده - شما بدن بخ دکتر ....خانوم فروزش بدون اینکه اطالعي به ما یا 

 بودن به امون خدا 
  

هومن با پوزخند بهم خیره مونده بود و اتنا با روق از خراب کردنم سکوت کرده 
 بود موحد قدمي جلوتر 

 من و اتنا قرار گرفت و گفت : اومد و ما بین 
تشتتکر از اطالب رستتتانیتون خانوم دکتر یعقوبي ...مي بینم فعالیتي که توي -

 عرصه خبر رساني دارید 
 توي تخصص خودتون کمتر دارید 

  
 رنگ صورت اتنا پرید و بچه ها ریز خندیدن 

 سر دکتر دیروز همه بچه ها اریت شدن ... همه باید مدام به بیمارهاي ایشون-
 مي زدیم 

  
 موحد نگاهي به اتنا انداخت و گفت : 
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فداکارانتون ...اما خانوم دکتر فروزش دیروز مرخصتتي - ممنون از تالشتتتاي 
 داشتن ..از منم مرخصي گرفتن 

 .. 
  

 اتنا با ناباوري به موحد و بعد به من خیره شد 
تشتتر به  بعد از چند ثانیه که بچه ها منتدر ادامه بحک و دعوا بودن موحد با

 هممون گفت : 
 جلسه خیلي وقته تموم شده ..شما ها قصد رفتن ندارید احیانا...؟ -

شي و  همه ستریع به راه افتادن و اتنا با حرص از کنارم رد شتد ...موحد هم گو
 پرونده اي که از اول 

جلسه همراهش اورده بود رو برگشت و از روي صندلي برداشت و بدون حرفي 
 از همراه دکتر ناصري 
 سالن خارج شد .. 

  
.اما هنوز هومن نشتتستتته بود و به من نگاه مي کرد....عصتتبي برگشتتتم برم که 

 صدام زد و گفت : 
 دلم مي خواد یه روزي خرد شدنتون با چشماي خودم ببینم آوا -

 چرخیدم ..تنها بین صندلیا نشسته بود و کسي توي سالن نبود 
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باختم آ- ته تموم زندگیمو بخاطر تو  نابود کردن به بعد تنها هدفمم  وا...از این 
 ..نابود کردن خودت و زندگیته 

 ...یعقوبي تازه اولشه ... 
 از جاش بلند شد و به سمتم اومد و مقابلم ایستاد : 

 کاري مي کنم که قید تخصص گرفتنم بزني و بري -
  

 بهش پوزخند زدم : 
 آتنا رم تو کوک کرده بودي... مگه نه ؟ -

 زد و به سمت در رفت ..برگشتم و بهش خیره شدم و گفتم : لبخند 
هر کاري که مي توني بکن ...من کاري نکردم که از تو بترستتم ...و واقعا هم -

 برات متاسفم ..تو اصال 
 مرد نیستي ...یه ترسویي..ترسو 

  
 ایستاد و نگاهم کرد و با لبخند گفت : 

 خواهیم دید خانوم دکتر ..خواهیم دید -
  
 *** 

عصتتبي وارد بخش شتتدم ..احستتاس مي کردم نگاه بچه ها یه جورایي عوض 
 شده ...درست مثل زماني 

که همه جا پر شتتده بود که من با اقبالي هستتتم ...البته این فقط یه احستتاس 
 بود..چون از هومن بعید 
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 نبود که دوباره به خاطر تالقي کردن ..سر قضیه خونه ... بخواد زمینم بزنه 
که بهانه دستتت کستتي نداده باشتتم ستتریع به کاراي روزانه ام رستتیدم براي این

 ...ساعت  با موحد عمل 
ساعت نزدیب   ضام رسیدگي مي کردم .. شتم ...باید تا اون موقع به تمام مری دا

 بود که بالخره سر و 
 کله یوسف هم پیدا شد ... 

  
شیم ...براي ستان زیاد بهم نزدیب ن شته بودیم توي بیمار ن وقتي همی قرار گذا

 وارد بخش شد..اصال 
بهم توجه نکرد و یه راستتت به بخش جراحي رفت ...البته انتدار این همه بي 

 توجهي رو هم ازش 
 نداشتم ..الاقل یه سالم خالي رو مي تونست بکنه 

  
  
  

 ...به اخرین مریضم هم سر زد و براي رفتن به اتاق عمل اماده شدم ... 
  

 جراحي شدم ..... لباس پوشیده وارد بخش 
صبي از راهرو ي کوچیکي که  سف ع شده بودم که یو صلي ن هنوز وارد بخش ا

 مي تونستي باهاش از 
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بخش خارج بشي..رد شد و از بخش بیرون رفت ..متعج  ایستادم و نگاهش 
 کردم ..... 

اصتتال متوجه من نشتتده بود...در صتتورتي که من و اون تنها توي راهرو بودیم 
 دیوار نگاه  ...به ساعت روي

کردم ..وقت رفتن به دنبالشتتو نداشتتتم ...وارد اتاق عمل شتتدم ...هنوز موحد 
 نیومده بود... 

  
 چند دقیقه بعد با اومدنش ..عملو شروب کردیم ... 

ضیح  شر برامون در مورد عمل تو شه با دقت و گاهي هم با ت ست مثل همی در
 مي داد..اما من نگران 

 شده بود که حتي منو ندیده بود  یوسف بودم ..معلوم نبود چش
به ستتاعت براي چندمین بار نگاهي انداختم که موحد با لحن ستترزنش کننده 

 اي گفت : 
 اگه حوصله عملو ندارید مي تونید برید بیرون خانوم دکتر فروزش ؟ -

سري  شدم ..بچه ها هم به من خیره موندن ..موحد  رنگ پریده به موحد خیره 
 با تاسف تکون داد و 

 دوباره مشغول شد 
  

 یکي از بچه ها که نزدیکم ایستاده بود با ناراحتي و اروم زیر گوشم گفت : 
ستش - شو نداریم ..تو یکي بهانه د صله غر غرا صبیش نکن ..حو تو روخدا ع

 نده 
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سعي  شدم و  صله گرفتم و به تخت نزدیکتر  صبي و بي توجه به دختر ازش فا ع

 کردم به حرفاي موحد با 
 تري گوش بدم دقت بیش

  
بعد از پایان عملي که چیزي ازش نفهمیده بودم ...زودتر از بقیه از اتاق خارج 

 شدم ...وقتي لباسامو 
 عوض کردم و وارد بخش شدم ...یه راست به سراه گوشیم رفتم ... 

  
 *** 

شو گرفتم ...اما جواب  شماره ا سریع  شدم و  ست از بخش خارج  شي به د گو
 نداد... 

باره شتتماره رو گرفتم ..بازم جواب نداد..به  با حرص تماستتو قطع کردم و دو
 ناچار براش اس ام اس 

فرستادم .. و خواستم که باهام تماس بگیره و چند دقیقه اي رو هم توي محوطه 
 براي خودم چرخ زدم 

 که شاید تماس بگیره ..اما تماس نگرفت 
  

خش شدم که یکي از پرستارا با عجله به سمتم اومد و دست از پا دراز تر وارد ب
 گفت : 
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 کجایید ؟چندبار کدتونو اعالم کردیم -
  

 نگران پرسیدم : 
 چي شده ..؟ -
حالش بد شتتتد و بعدش قلبش براي لحده اي  ccuمریضتتتون توي بخش -

 وایستاد... شانس اوردیم دکتر 
 موحد همون موقع وارد بخش شد ..و به داد مریي رسید 

  
رفتم ...موحد و دوتا از بچه ها باالي ستتر مریي  ccuرنگ پریده به ستتمت 

 بودن 
  

صورت رنگ  ستادم ..و به  سر موحد ای شت  ضربان قلبم باال رفت و نگران پ
 پریده مریي خیره شدم ..دکتر 

 موسوي تا منو دید با دست اشاره کرد که تا موحد منو ندیده برم 
انگار با برگشتن موحد به سمتمون نگاهشو  اما من متعج  بهش خیره شدم که

 ازم گرفت و به بیمار 
 خیره شد 

  
 موحد عصبي و با صداي کنترل شده اي گفت : 

 مگه مریي تو نیست ..؟ -
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 اب دهنم خشب شد 
  

 چرا هر چي صدات کردن توي بخش نبودي ؟چرا نیومدي ؟ -
  

 بار گم کردم  باید چه دلیلي مي اوردم .؟... دست و پامو براي اولین
  

                   
  

 دکتر من تازه از بخش جراحي -
  

شما وظیفه ات بوده بعد - شده ... ساعته که تموم  یعني چي خانوم ..عمل نیم 
 از عمل توي بخش و باال 

 سر مریضات باشي 
  

 دکتر موسوي و محقم با نگراني به من خیره شدن 
 گوشزد کنم ؟  بچه نیستید که من هي بهتون وظایفتونو-
  

نگاه عصبیش براي چند ثانیه اي روم بود و انگار که کامال ازم نا امید شده باشه 
 ..بي توجه به رفتار 
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شت و از  ستارا و دو دکتر کرده بود از کنارم گذ  ccuتحقیر امیزي که جلوي پر
 خارج شد... 

یر زدم ز مطم ن بودم اگه پرستتتارا و دوتا از همکارم نبودن با این برخوردش مي
 گریه ... 

  
 دکتر موسوي بهم نزدیب شد و گفت : 

 نزدیب بود بیمار بمیره براي همین دکتر خیلي عصباني بودن -
  

از تسالیي که بهم داده بود با چشماي قرمزي که نمي راشتم ازشون اشب بباره 
 با لبخند تلخي 

 تشکر کردم و از اون بخش خارج شدم .. 
ام بدشانسا از همون اول صبح سرم آوار شده بودن اصال حالم خوب نبود...تم

 ... 
شکامو  شیدم تا همه بغي و ا به طرف بخش که راه افتادم چندتا نفس عمیم ک

 پس بزنم ... 
  

مادرم حرف بزنم ..حتي  با  توي همون حال عجی  دلم مي خواستتتت کمي 
 آرزو کردم که کاش یه خواهر 

 بزنه و آرومم کنه  داشتم که توي اینجور مواقع کمي باهام حرف
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..اما نه مادرم کستي بود که بخواد ستر صتبر و حوصتله پاي حرفام بشتینه و نه 
 خواهري داشتم که 

 همراهم باشه و با دلسوزي تمام حرفامو بشنوه .. 
  

 گوشي توي دستم رو توي جی  روپوشم انداختم ... 
  

                     
  

سان اد شده بودم که جلوي موحد با این اتفاق به  شون داده  ماي الکي خوش ن
 خودم رو از خودم متنفر 

ست  ستم خیلي از د س ولیتي ه شاید فکر مي کرد ادم بي م مي کرد...از اینکه 
 خودم شاکي شده 

 بودم 
  

حتي از وستتیله اي مثل گوشتتي هم بیزار شتتدم ...به طوري که تصتتمیم گرفت 
 همین االن برم و از پنجره 

 ه اون ادم میمرد دیگه نمي تونستم خودمو ببخشم ... پرتش کنم بیرون ..اگ
  

اما به جاي پرت کردن از پنجره رفتم رستتتت و گوشتتي رو توي کیفم انداختم 
 ...وقتي یوسف نگرانم نبود 
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 چرا باید من نگرانش مي شدم و به خاطرش حرف مي شنیدم ... 
  

شدت بعد از برخورد موحد گل کرده بود...  سیم به  شنا ه طوري کحس وظیفه 
 تا پایان وقت حتي به 

 مریضاي چندتا از بچه هاي دیگه که سرشون حسابي شلوه بود سرزده بودم ... 
  

با همون اخم  باالي ستتر مریي بودم ..موحد  تاق  که تو ا باري هم  دو ستتته 
 وحشتناکش منو دیده بود...و 

 بي تفاوت رد شده بود 
  

به زور از کستتي تعریف مي با اون  دوستتتت نداشتتتم موحدي که  کرد حاال 
 وضعیت از گفته اش پشیمون 

 بشه و با خودش بگه ..درباره اینم اشتباه فکر مي کردم .. 
هرچند توي محضتتر این حرفو صتتراحتا زده بود ...و با کمال ادب و با زبون به 

 زبوني بهم گفته بود..حماقت 
 کردم ... 

  
..نه اینکه خودم ساعت از وقت کاري گذشته بود و من هنوزي توي بخش بودم 

 خواسته باشم ... 
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حال یکي از بیمارام زیاد مساعد نبود ..نگران از اینکه بعد از رفتنم حالش بدتر 
 بشه و در نبودم اتفاقي 

 بیفته ... جرات رفتن رو ازم مي گرفت ... 
  

بیشتر بچه ها رفته بودن ...یوسفم دیگه بعد از اخرین باري که امروز دیده بودم 
 نبود ..عالقه اي  ..پیداش

هم براي دیدنش نداشتتتم ...حتي نیومده بود بخش که از دورم شتتده باشتته منو 
 ببینه ... 

  
  

                     
  

پرونده به دستتت به ستتمت استتتیش رفتم ...شتتیفت پرستتتارا هم عوض شتتده 
 بود...پرستار قد بلند سفید 

 ا تلفن بود.. رویي که مقابلم ایستاده بود ...در حالي حرف زدن ب
  

سمتم چرخید  پرونده رو مقابلش باز کردم ..مکالمه اش رو زود تموم کرد و به 
 و من بهش گفتم : 

این مریي یه ستتري ازمایش داشتتته ..خواستتتم زود جوابشتتو برام بیارن ..اما -
 هنوز نیوردن ..به محي اوردن 
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 سریع به من اطالب بده 
  

 لبخند زد : 
 چشم خانوم دکتر ... -
  

 پرونده رو بستم به سمتش کشیدم ....همزمان موحد از اتاقش خارج شد 
 حس دانشجویي تنبلي رو داشتم که استادش به کل ازش نا امید شده بود 

 حس بدي بود و من چنین چیزي رو نمي خواستم ... 
  

به  به جا کرد و  پالتو و کیفش رو توي دستتتش جا  بل بود... اخمش کمتر از ق
 سمت استیشن 

شیدي بهش گفت و براي مرت  کردن پرونده ها از ما اوم سته نبا ستار خ د..پر
 کمي فاصله گرفت .. 

  
سمت خودش براي زنگ  شت و تلفن رو به  ستیش گذا پالتو و کیفش رو روي ا

 زدن چرخوند ...همین که 
گوشي رو برداشت منم هم گوشي معاینه ام رو دور گردنم انداختم و اروم و سر 

 که به زیر در حالي 
 قصد رفتن به اتاق مریضم رو داشتم گفتم : 

 خسته نباشید -
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بدون اینکه نگاهي به من بندازه ...در حال شماره گیري با همان صداي خشب 
 و سردش گفت : 

 مگه شیفتت تموم نشده ...؟ -
  

 ایستادم و نگاهش کردم و گفتم : 
 جواب آزمایش یکي از مریضام مونده ...منتدر جوابشم -
  

                     
  
  

 گوشي رو کمي از گوشش دور کرد و گفت : 
 کدوم مریي ؟ -
  

شد...اما اون رئیس بخش  شمم مثل فیلم تکرار  تمام برخورد امروش جلوي چ
 و استادم بود..نه مي 

شت  سرش در بیارم ...تالفي هم وجود ندا ستم بهش اخم کنم ..نه تالفي  تون
 ..وقتي پاي جون یه ادم در 

 ون بود ...بچه بازي و ادا در اوردني نبایدم در کار مي بود... می
  

 پرونده مریي رو برداشتم و بازش کردم و به سمتش گرفتم و اسم بیمارو گفتم 
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گوشتتي رو ستترجاش گذاشتتتت و پرونده رو ازم گرفت و با دقت تمام موارد 

 یادداشت شده رو خوند و 
 گفت : 

 جواب ازمایشاش کي میاد؟ -
  

 شکرش باقي بود که هنوز به طور کامل از چشمم نیفتاده بودم جاي 
 هنوز منتدرم ...یه بارم با ازمایشگاه تماس گرفتم ..گفتن زود مي فرستن -
  

ستتري تکون داد و پرونده به دستتت .. به ستتمت اتاق بیمار راه افتاد..نگاهي به 
 راهروري خلوت انداختم و 

 به دنبالش رونه اتاق شدم 
  

ي بیمار زیاد خوب نبود ...ستتني هم ازش گذشتتته بود و همین ادمو رنگ و رو
 نگران تر مي کرد 

 نگاهي به سر و صورت بیمار انداخت و به سمتم دست داز کرد و گفت : 
 گوشیتو بده -
  

 گوشي رو از دور گردنم برداشتم و به طرفش گرفتم و موحد با گرفتن گوشي 
 شروب به معاینه اش کرد 
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ضعیت بیمار ازم مي  سواالتي رو هم در مورد و همونطور که معاینه مي کرد ...

 پرسید و من هم سعي 
 مي کردم درست جوابشو بدم 

 کارش که تموم شد 
پرونده رو باز کرد و اسم یه داروي جدید دیگه رو به دارویي که قبال نوشته شده 

 بود اضافه کرد و گفت : 
 ش مشکلي نداشت ...این دارو هم حتما بهش داده بشه اگه جواب ازمای-
  

 پرونده رو ازش گرفتم ...گوشیم هنوز توي دستش بود که به سمت در رفت 
 طاقت نیوردم و بهش نزدیب شدم و گفتم : 

 دکتر -
  

 ایستاد 
 من امروز نمي خواستم از انجام وظایفم ...شونه خالي کنم .. -
  

 ش برگشته بود سر جاي قبلش به سمتم چرخید ..دوباره اخم
 از نگاهش سکوت کردم 
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اگه جواب ازمایش مشتتکل داشتتتت ..حتما باهام تماس بگیر ...تا اومدن -

 جواب ازمایشام مرت  بهش سر 
 بزن 

  
همین جمله ها کافي بود تا بفهم که هیچ عذر و بهانه اي براش پذیرفته نیستتت 

 و من نمي تونم خودم 
 رو تبرعه کنم 

  
 با ناراحتي پایین گرفتم ..دست بلند کرد و گوشیم رو به سمت گرفت  سرم رو

 دست دراز کرده هنوز بهم خیره بود... 
 ناراحت ...دستم رو بلند کردم و گوشیم رو از دستش گرفتم و اون رفت 

  
  

                     
  

 دلم مي خواستتت به حال و روزم هاي هاي گریه کنم ...بدبخت تر از منم مگه
 بود..مطم ن بودم که 

 بود.... اما توي اون لحده ها فقط فکر مي کردم من از همه بدبخت ترم ... 
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ستم  شکلي نبود ...حاال من هم مي تون سید و م شا ر یب ربع بعد جواب ازمای
 برم خونه ...خونه اي که 

حوصله اش رو نداشتم ..اما جز اونجا هم جایي دیگه اي رو نداشتم ...جلوي 
 تان دربست بیمارس

گرفتم ...حس خیابون گردي و پیاده روي هم نبود ...خستتته بودم ..اونم خیلي 
 زیاد 

  
شنا  گوشیم رو از توي کیفم در اوردم ...یه عالمه شماره که هیچ کدوم در عین ا

 بودن ...اصال برام اشنا 
سف حتي یکبار هم باهام تماس  سمها رو پایین اومدم ...یو نبودن ...تب تب ا

 ته بود... نگرف
  

شنا کمي حالم رو از  صداي ا شاید یه  شماره خونه رو گرفتم ... لبهام لرزید..و 
 این فضا دور مي کرد 

  
 صداي مادرم رو که شنیدم ..احساس کردم که چقدر دلم براش تنگ شده : 

 بفرمایید -
  

 چشمامو بستم و سرمو به شیشه تکیه دادم : 
 سالم مامان -
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 لحده اي سکوت کرد 

 تویي آوا؟ -
  

 به این که دوست داشتم با شنیدن صدام از خوشحالي روق کنه اهمیت ندادم : 
 خوبي مامان ؟ -
  

 جواب رو بي حوصله و مثل روال همیشگیش داد: 
 سالم ...بد نیستم مادر ..تو خوبي ؟...چي شده ؟اتفاقي افتاده ؟ -
  
  

                     
  

..نزدیب بود اشکم در بیاد...پشیمون شدم از زنگ سرم رو از شیشه جدا کردم .
 زدن : 

 نه مشکلي نیست ..همین طوري زنگ زدم ..کاري نداري؟ -
 بازم سکوت 

  
 نه مادر..مراق  خودت باش -

 بغضمو قورت دادم و با گفتن باشه تماس رو قطع کردم ... 
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م ا خوددستم رو روي صورتم گذاشتم ...چرا انقدر بدبخت شده بودم ..؟من ب
 چیکار کرده بودم ...؟چرا 

 هیچ کسي دور و برم نبود ...؟چرا من انقدر تنها شده بودم 
  
 *** 
  

با حستتاب کردن گرایه جلوي ستتاختمون پیاده شتتدم ...کلیدو از توي کیفم در 
 اوردم ...و باز به کلمه حماقت 

خي تلبراي هزارمین بار توي امروز... خوب فکر کردم ...به یاد یوستتف لبخند 
 زدم ...اونم خیلي تلخ ...چرا 

که هرکستتي .... بهترین هم که باشتته .... اگر زماني که باید باشتته ... نباشتته 
 ...همون بهتر که اصال 

 نباشه 
  

وارد راه پله شدم ...دلم مي خواست دیرتر به خونه برسم ...چندتا طبقه که قرار 
 بود با فکر و خیال باال 

 ه اروم ترم میکنه .. برم ... مطم نم مي کرد ک
شامي براي  ست ...و حتي اینکه  سي منتدرم نی شم که ک اینکه وارد خونه ا ي ب

 خوردن ندارم ...غم 
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عالم رو توي دلم مي ریخت ..از دیروز تا امروز چقدر همه چي عوض شتتده 
 بود 

  
شدت  سرجام از  شد...  شتاب باز  یه طبقه مونده به طبقه خودم در واحدي با 

 د در به دیوار صداي برخور
ایستتتادم ..پستتر قد بلند و مضتتطربي بیرون اومد و بلند به ادماي داخل خونه 

 گفت : 
 تا ماشینو روشن مي کنم زودتر بیارینش پایین -
  

                     
  
  

پسر ..خیلي هول در حالي که مي خواست بره پایین از کنارم گذشت و بي هوا 
 بهم تنه زد ..طوري که 

ستش بدو بیرون کمي ب شدم ...همزمان مردي با یه بچه توي د شیده  ه دیوار ک
 دوید و زني هم پشت 

 سرش با گریه و زاري در حالي که مرت  مي گفت : 
 نمي تونه نفس بکش علي ...یه کاري کن -

 به سمت پایین دویدن 
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به صورت بچه شیرخواري که توي دست مرد بود خیره شدم ...کبود شده بود و 
 تونست حتي یه نمي 

 ناله کوچیب کنه 
  

وقتي دوتاشتتون از کنارم عبور کردن من هم با عجله به دنبالشتتون پایین رفتم 
 ..وارد پارکینگ شدن ...پسر 

شون  سر شت  ست بره بیرون ...از پ شن کرده بود و مي خوا شین رو رو اولي ما
 داد زدم و گفتم : 

 وایستا -
  

سمتم سون به  ستش بود هرا چرخید خودمو با قدماي بلند بهش  مرد که بچه د
 رسوندم و گفتم : 

 بدش من -
  

شین دوید  سمت ما ست بده اهمیتي نداد و به  با ترس از اینکه ثانیه ها رو از د
 کیفم رو رها کردم و به 

 سمتش دویدم و با داد سرش گفتم : 
 بدش من ..من دکترم -
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شد و من بچه رو از د شل  ستاش  شنیدن کلمه دکتر ..د شیدبا  م ستش بیرون ک
 ... 

  
 زن با گریه باز گفت ..: 

 نفس نمي کشه ..نفس نمي کشه ..تورو خدا یه کاري کنید -
  

 پسر ي که ماشین رو روشن کرده بود پیاده شد و به سمتمون اومد 
  

                    
  

بچه رو روي بازوم به صتتورت خوابونده و روي شتتکمش گذاشتتتم طوري که 
 ه طرف پایین سرش کاماًل ب

ست به آرامي        شم .... با کف د ستم اروم با صبي در حالي که مي خوا بود...ع
 بار بین دو کتفش ضربه 

 زدم 
 اما هنوز حالت خفگیش برطرف نشده بود و نفس نمي کشید 

  
 سریع به پسري که از ماشین پیاده شده بود گفتم : 

 کتتو در بیار -
  

 م : گیج نگام کرد ... سرش داد زد
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 اون لعنتي رو در بیار و بنداز کف زمین -
  

به خودش اومد و کتشو در اورد و روي زمین انداخت ..تند نشستم و بچه رو به 
 پشت روي کت خوابوندم 

و در حالي که سر شو به طرف پایین قرار داده بودم دو تا انگشتم رو درست زیر 
 خط فرضي که نوک 

صل میکرد ، قر شار دادم و سینه ها را به هم و ار دادم و       بار همون ناحیه رو ف
 سریع داخل دهن بچه 
 رو با نگراني نگاه کردم 

  
شته  شروب کرد به گریه کردن و  -بعد از گذ سرفه یهو  سه تا تب  ثانیه ...با دو 

 هر لحده صداي گریه 
 اش بیشتر بیشتر شد ... 

  
شده بودم ... با لبخند و رضایت از باز تا حاال از گریه یه بچه انقدر خوشحال ن

 شدن راه تنفسش بلند 
شتتدم و کتو دورش پیچوندم و از روي زمین برداشتتتمش و به صتتورت بچه با 

 خنده خیره شدم ..به شدت 
 گریه مي کرد خندیدم : 

 فکر کنم از من بدش میاد ...و مامانشو مي خواد -
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 ت تا مطم ن شتتهمرد بیچاره که رنگ به رو نداشتتت با ناباوري بچه رو ازم گرف

 داره نفس میکشه 
 زن فین فین کنان به مرد نزدیب شد و به بچه خیره شد 

  
  

                     
  

به سمت کیفم رفتم و از روي زمین برداشتمش و به سمت پله ها رفتم ...بیچاره 
 ها هنوز توي شوک 

 بودن که پسر با عجله خودشو به من رسوند و گفت : 
صورتش کبود خیلي خیلي ممن- شد که  شام یهو نفهمیدیم چي  سر میز  ون ..

 شده و صداش در نمیاد 
  

 خواهش مي کنم کاري نکردم -
  

 لبخندي زد و پرسید: 
 شما پزشب کودکانید؟ -
  

 لبخند خسته اي زدم و گفتم : 
 نخیر ..تخصصم یه چیز دیگه است ..با اجازه -
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 پسر که هنوز همون لبخند رو داشت گفت : 

 همین ساختمون هستید؟  تو-
  

 نگاهي به مرد و زن و بچه اشون انداختم و گفتم : 
 بله -
  

 و اینبار بدون اینکه بهش اجازه داده باشم بیشتر حرف بزنه ..از پله ها باال رفتم 
 که از پشت سر با سرخوشي گفت : 

 بازم ازتون تشکر مي کنم ...خیلي خیلي ممنون -
  

امه دادم ...وارد خونه که شتتدم ...کلید برقو زدم ...و چیزي نگفتم و به راهم اد
 نفسم رو بیرون دادم ... 

صله  شتم ..حو سفانه چیزي براي خوردن ندا شده بود..اما متا شنه ام  عجی  گ
 درست کردن غذاي 

 حاضري رو هم نداشتم 
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شدم ..حال در او سمت هال کوچیکم رفتم و روي مبل ولو  سامو هم به  ردن لبا
 نداشتم ...چشمامو 

بستتتم که صتتداي زنگ گوشتتیم در اومد ...کیفم رو که کنارم انداخته بودم و 
 برداشتم و گوشیم رو از توش 

 در اوردم .. 
  

شي..اما حاال این من بودم که  سته بود روي گو سف چه خوب نقش ب سم یو ا
 حوصله جواب دادن رو 

 نصافي کرده بود..اونم خیلي زیاد نداشتم ...امروز تو حقم خیلي بي ا
  

شمام رو  شي رو پرت کردم روي میز مقابلم و دوباره به عق  تکیه دادم و چ گو
 بستم که اینبار با 

 شنیدن صداي زنگ خونه به ناچار باز چشمامو باز کردم 
  

شمي بیرونو نگاه کردم ...با دیدنش      شدم و از چ از جام به زور و اجبار بلند 
 ناراحت بیرون نفسم رو 

 دادم و درو باز کردم و بهش خیره شدم 
  

 لبخند روي لباش بود اما داد مي زد که الکیه     
 یوسف نمي دونم چته ...اما االن واقعا حوصله ات رو ندارم -    
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 با چشماي باز بهم خیره موند و گفت :     
 مي تونم برات توضیح بدم -    

  
 م و گفتم : سرمو بي رمم تکون داد    
 باشه توضیح بده ..ولي نه االن ..خیلي خسته ام -    

  
 پوزخندي زد و گفت :     
بس کن دختر..یعني چي؟ ..حاال چرا جلوي درو گرفتي و نمي راري بیام -    

 تو؟ 
  
  

                     
  

 يچشمامو بستم و باز کردم و توي چشماش خیره شدم و بعد از چند ثانیه ا    
 سکوت گفتم : 

 برو یوسف ..برو -    
  

 خنده اش گرفت :     
 بذار بیام تو..انقدر عجول نباش زغنبوت -    
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در حد مرگ از چشتتمم افتاده بود البته مي دونستتتم فعال اینطوریه ...وگرنه     
 انقدر ادم کینه اي نبودم 

  
 فت : خواستم درو ببندم که دستشو روي در گذاشت و با خنده گ    
 دوباره رفت تو فاز دیوونگي -    

  
خواستم سرش داد بزنم و بگم از اینجا برو... اما همون پسِر توي پارکینگ با     

 سیني غذایي که در 
دستتت داشتتت ...از پله ها باال اومد...و البته لبخندي که بعد از چند ستتال 

 زندگي خوب معنیشو مي 
 فهمیدم ... 

  
سف همون     سریع به روي  با دیدن یو صفه و نیمه لبخندش از بین رفت که  ن

 یوسف لبخند زدم و 
 گفتم : 

 چه خوب ..پس امش  قرار نیست شیفت بیمارستان بموني ؟ -    
  

یوسف مشکوک نگاهي به من انداخت و در حالي که خنده اش گرفته بود با     
 دیدن پسر دوهزاریش 

 افتاد و گفت : 
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میشتتته ..انقدر خستتته ام که شتتتام نخورده مي خوام اره عزیزم ..باورت ن-    
 بخوابم 

  
در حال حرص خوردن با چشتتمام براش خط و نشتتون کشتتیدم که پستتر به     

 یوسف نزدیب شد و من به 
 روش ... لبخند ظاهري زدم و گفتم : 

 براي بچه مشکلي پیش اومده ؟ -    
  
  

                 
  

... از موقعیت استتتفاده کردم و قبل از یه پستتر نگاهي به یوستتف انداخت     
 مصیبت جدید گفتم : 

صص و جراه قل  و البته -     شور متخ سلح سف  معرفي مي کنم ...اقاي یو
 نامزده بنده 

  
کلمه نامزد چه تاثیر فوق العاده اي داشتتت به طوري که دیگه لبخندي رو به     

 لباي پسر نیورد 
مده باال که به ظرف غذاش با لبخند خیره حتي یادش رفته بود براي چي او    

 شدم و گفت : 
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 چرا زحمت کشیدید.؟راضي به زحمت نبودیم -    
  

 تازه فهمید براي چي اومده باال و سعي کرد از حال گرفتش در بیاد     
 نه خواهش مي کنم ...در برابر کاري که شما کردید ...هیچه ... -    

  
یوسف پیش دستي کرد و سریع سیني رو گرفت خواستم سیني رو بگیرم که     

 و گفت : 
البته دستپخت نامزدم فوق العاده است و نمیشه ازش گذشت ..ولي خوب -    

 مطم نم خانوم دکتر 
ست کنه ...پس واقعا  شه چیزي در ستان اومده وقت نکرده با چون تازه از بیمار

 از لطفطون ممنونم ...از 
 خانومتونم خیلي خیلي تشکر کنید 

  
 نگاه پسر به یوسف نه خصمانه بود..نه دوستانه :     
خواهش مي کنم این دستپخت زن داداشمه ..بنده هنوز ازدواج نکردم ...با -    

 اجازه 
  

 یوسف لبخند مصنوعي زد و گفت :     
 به سالمت -    

  
 و با دور شدن پسر همچنان که بهش خیره بود گفت :     
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 بري که بر نگردي -    
 و پرو پرو وارد خونه شد     

  
 سیني رو روي میز ناهار خوریم گذاشت و گفت :     

  
                     

  
تو حم ایشتتون چه لطفي مرحمت نمودید که یه شتتبه عاشتتم جمال شتتما -    

 شدن ؟ 
  

شپزخونه رفتم چیزي نگفتم که با      سمت ا ستم و به  ناراحت از ورودش درو ب
 وارد  لبخند پشت سرم

 اشپزخونه شد و گفت : 
 خیلي از دستم عصباني هستي ؟ -    

  
 به سمتش چرخیدم و دست به سینه سرمو براي گفتن اره باال و پایین بردم     

  
 خنده اش گرفت و گفت :     
 مي خواي سر به تنم نباشه ؟ -    
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 بازم سرمو باال و پایین بردم     
 م بیرون ؟ دوست داري همین االن بر-    
 تند تند سرمو تکون دادم    

  
 به زور خنده اشو با فشار دندونشان روي لبش فرو خورد و گفت :     
 دلت میاد این غذا رو تنها تنها بخوري و اونوقت من شام نداشته باشم ؟ -    

  
 پلکهمو اروم بستم و باز کردم و باز سرمو تکون دادم     
 خورم بعد برم ؟ حاال نمیشه اول شام ب-    

  
 و انقدر حالت چشماشو مدلوم کرد که خودش به خنده افتاد و گفت :     
 یاد گربهه .. توي شرک افتادي درسته ؟ -    

  
 به خنده افتادم و چشمامو بستم و باز کردم و گفتم :     

  
                     

  
 یوسف تو اصال امروز فهمیدي با من چیکار کردي ؟ -    

  
 چشماشو چرخي داد و گفت :     
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با ستتالم و صتتلوات راهي -     که اول صتتبحي  بذار ببینم ..تو رو  خوب 
 بیمارستانت کردم ..بعدش رفتم 

سته یه چیزایي در مورد طالق بهش گفته  سر ب سراه پدرم ...و فهمیدم که کتي 
 ..کال خانواده ام امروز 

ه تصتتمیم گرفتم گوشتتیمو توي در حد خفه کردنم اونقدر باهام تماس گرفتن ک
 داشبورد ماشین بذارم ..تا 

 براي عملم اعصاب داشته باشم .. 
بعدشتتم که اومدم بیمارستتتان ...در کمال ناباوري فهمیدم بیماري که دیروز     

 عمل کرده بودم به خاطر 
 بي توجه اي یکي از پرستارا جونشو از دست داده .. 

شکي      شریح بعد رفتم و کلي به تیم پز شون ت جواب پس دادم و کل عملو برا
 کردم 

چون خانواده مرحوم فکر کردن کم کاري از جان  بنده بوده ...و شتتکایتي     
 رو علیه بنده تندیم فرمودن 

شکوک بودن به هنر پنجوالم ...به      شتم به خاطر م بعدش که یه عمل دیگه دا
 امیر حسین جان واگذار 

 .هرچند بنده خدا در دفاب از من سنگ تموم گذاشت کردن که افتاد براي فردا ..
بعدش چون خانواده عزیزم منو پیدا نکردن زنگ زدن بیمارستتتان ... و چون     

 بازم پیدام نکردن .... مادرم 
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امیر حستتینو گیر اورده و براش اه و ناله کرده ...امیر حستتینم یه راستتت اومده 
 سراغم و بعد از چندین 

ز کرده و گفته ...تو که زندگي و تکلیفت با خودت روشن سال دوستي دهنشو با
 نیست ..غلط کردي 

فروزش بدبختو ...درگیر خودت کردي که به خاطر جنابعالي گند بزنه به تمام 
 حرفه پزشکیش 

  
 و با چشمکي بهم گفت :     
ضت -     سین ..اگه مری خبر از گند کاري امروزت دارم ..بازم به لطف امیر ح

 زن و شوهري روز  میمرد....
 اول تاهلمون دوتا مرده مي راشتیم کف دستاش .. 

 ..چقدر بنده خدا از دست دوتامون امروز حرص خورده    
  

 با لبخند ناراحتي بهم خیره شد و گفت :     
خوب حاال میشتته بهم بگي امروز در حقت چیکار کردم که خانوم خانوما -    

 دوست نداره با دیدنم 
 خند کوچیب بزنه که شاید خستگیم در بره ..حتي یه لب

  
 با ناباوري ازش پرسیدم :     
 کدوم مریضت مرد؟ -    
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 با اه دستي به سر و صورتش کشید و گفت :     
بد  -     قت امیز بود... گه نیستتتت ..عملش موف که دی خدا  نده  ولش کن ..ب

 شانسي ....پرستار عاشم 
 که باید سر ساعت مي داد...یه ساعت دیرتر داده ...  ..دارویي

 فعال هم که منکرش شده    
  

 چشماش پر اشب شد و با خنده گفت :     
شته مرده ات ... اورده رو -     شم ک شنمه ..بریم این غذایي که عا من خیلي گ

 بخوریم 
  

 در حالي که ناراحت بودم به خنده افتادم و گفتم :     
 و برق مي گیره ما رو چراه نفتي همه ر-    

  
 کتشو در اورد و گفت :     
 واال چراه نفتیش بدم نیست ..قد بلند... رعنا...مهربون ..ابرو کمون ... -    
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با ناراحتي مشتتتي به بازوش زدم که با خنده مچمو گرفت و منو کشتتید تو     
 ب*ه*لش و گفت : 

..پس لطف کن و امشتت  فقط حرفاي امروز خیلي بهم ریخته ام ...خیلي -    
 خوب بزن ... 

  
 لبخند تلخي زدم ....و گفتم :     
 پس بذار بشقاب و قاشم بیارم .. -    

  
 صداش خیلي گرفته بود:     
نه همون دوتا قاشتتم کافیه ... توي همون ستتیني مي خوري ..عین این تازه -    

 عروس دومادا 
  

شدم .     شماي قرمز ش خیره  سیدم و از ش به چ ..و اروم گونه اش رو ب*و*
 جدا شدم ...و با برداشتن 

 قاشم همراه ش از اشپزخونه خارج شدم ...خواستم برم طرف میز که گفت : 
  

                 
  

 بیا روي زمین بخوریم -    
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سمت      سرش به  شت  شتم و پ سیني رو بردا شاره کرد .. شومینه ا و به کنار 
 قبل از شومینه رفتم ..

 نشستن ..دست بلند کرد و برق هالو خاموش کرد که گفتم : 
 چرا برقو خاموش مي کني ؟ -    

  
چیزي نگفت و با ناراحتي و خستتتگي روي تشتتب کوچیب مقابل شتتومینه     

 نشست 
 فهمیدم خیلي داغونه و دوست داره توي تاریکي بشینه     

  
 گفتم :  سیني روي زمین گذاشتم و کنارش نشستم و    
 یوسف تقصیر تو نبوده ... ناراحت نباش -    

  
 قاشقو از توي دستم بیرون کشید و به سیني خیره شد و گفت :     
 نه غذاشونم بد نیست ...معلومه که خاطرتو خیلي مي خواد -    

  
ست ببره      شقو توي برنج فرو برد و خوا شدم ..قا با نگراني به نیم رخش خیره 

 اما طرف دهنش ..
نتونستتت و قاشتتقو پایین تر برد و توي ظرف رهاش کرد و ستترشتتو با دستتتاش 

 پوشوند 
 خیلي نگرانش شدم :     
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 یوسف ؟!! -    
 دست چپشو کامل روي چشماش کشید و بهشون فشار اورد     

  
 قلبم از ناراحتیش به درد اومد و با ناباوري بهش خیره شدم     
  هنوز سرش توي دستاش بود :    

  
                 

  
شت -     ستگي دا ستار احمم دارو رو دیر داده ..دارویي که به جون طرف ب پر

 ...وقتي رسیدم باالي سر 
ستاي  شت ..آوا ..زیر د ست قلبي کرده بود..هر کاري کردم بر نگ مریي ... ای

 من مرد ...کسي که مي 
 تونست خیلي راحت چندین و چندین سال زندگي کنه 

  
شونه اش چ     ستمو دور  شب پر کرد و خودمو بهش نزدیب کردم و د شمامو ا

 انداختم ... 
تا گرماي بدنم رو حس کرد ستترشتتو کمي باالتر اورد و به ستتینه ام تکیه داد     

 ...چند ثانیه بعد در 
ستتکوتي که خفقان اور بود احستتاس کردم داره مي لرزه ..کمي ازش فاصتتله 

 گرفتم که فهمیدم داره بي 
 گریه مي کنه  صدا
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 با ناباوري بهش خیره شدم ...باورم نمي شد صدام لرزید:     
 توروخدا نکن ..تقصیر تو نبوده ...چرا انقدر خودتو داري عذاب مي دي ؟ -    
 دستي به زیر بینیش کشید و گفت :     
 حالم بده ..دست خودم نیست -    
صد     شیدم .. شونه و کمرش ک شگونه روي  ستمو نواز اي هم هم مردونش د

 دلمو به درد اورد ... 
 همراهش به گریه افتادم ...که یه دفعه سرشو باال اورد و گفت :     
 دارم باال میارم -    
 و با عجله بلند شد و با اشاره انگشتم به سمت دستشو یي دوید     
 با نگراني دنبالش دویدم     
دش خالي بود و انقدر فشار صداي عم زدناش تمومي نداشت ..فکر کنم مع    

 عصبي امروز تحمل 
 کرده که کار به باال اوردن کشیده بود 

چند دقیقه بعد با رنگ و روي زرد در دستتتشتتویي رو باز کرد و به چشتتماي     
 گریونم خیره شد 

  
 سعي کرد لبخند بزنه :     
 چرا لباساتو در نیوردي ؟نگران نباش ... من حالم خوبه ... -    
 و بینیشو باال کشید     
 معده ات خالیه ...بیا یه چیزي بخور بعد قرص بدم راحت بخوابي -    
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 سرشو تکوني داد و به سمت شومینه رفت و بي حال روي زمین نشست     

  
                     

  
 به غذاي رو به روش خیره شده بود کنارش نشستم     

  
 نگاهي بهم انداخت و گفت :     

 میلم به غذا نمیره .. -    
  

 سرمو کمي به سمتش خم کردم :     
 مي خواي بخوابي؟ -    
 با نا امیدي توي چشمام خیره شد:     
 مي تونم امش  اینجا بمونم ؟ -    

  
 با نگراني و ناراحتي سرمو تکون داد و گفتم :     
 بلند شو بیا توي اتاق ... -    

  
تاق شتتتدم و دو تکه از لباستتتامو که روي تخت صتتبح جلوتر از اون وارد ا    

 انداخته بودم و سریع برداشتم و 
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پتو رو کنار زدم ..اومد و لبه تخت نشتتستتتت و به نقطه مقابلش خیره شتتد و 
 همزمان دست بلند کرد و 

دگمه یقه اشتتو با یه دستتت باز کرد لباستتا رو توي کمد گذاشتتتم و به ستتمتش 
 چرخیدم : 

 ش بگیري .؟.شاید کمي سرحال تر بشي نمي خواي یه دو-    
  

 خیره به همون نقطه با صداي گرفته اي گفت :     
 طرف جوون بود ..هیچ کاري نتونستم براش بکنم اوا -    

  
به      گذاشتتتم و خیره  هاش  تامو روي زانو جلوش روي زمین زانو زدم و دستت

 صورت مغموم و گرفته اش 
 گفتم : 

مه هم مي دونن ..پس چرا داري این کارارو با خودت تقصتتیر تو نبوده ...ه-    
 مي کني؟ ...یکي دیگه 

 مقصر بوده اونوقت تو عذاب وجدان داري ؟همه چي تا فردا معلوم میشه 
  

 نگاهي به چشماي قرمزش انداختم و ادامه دادم :     
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 کني ...اصال بهتره فردا نیايیه نگاه به خودت بنداز..داري خودتو نابود مي -    
 بیمارستان 

 پوزخند زد:     
یا منو مقصتتر مي دونن ..مگه -     کار یام ..چه فرقي مي کنه ..اصتتتل  یام ن ب

 نشنیدي چي بهت 
 گفتم ؟...عمل امروزمو ازم گرفتن 

  
 نفسم رو بیرون دادم و گفتم :     
ساس ن-     سي رو روي تو ح کنن .وگرنه اون همه این رواال عادیه براي اینکه ک

 عمل موفم داشتي 
شب نداره ...القل من  سي بهت  سي بهت گفت افري؟..پس مطم ن باش ک ک

 یکي ندارم 
  

 به خنده افتاد:     
 االن این حمایت از منه دیگه -    

  
شو بهم      ضربه اي زدم و موها سرش  شتام اروم به  سر انگ به زور خندیدم و با 

 ریختم و گفتم : 
 اچاریه دیگه ..شوهرمه اي ...مجبورم ازت حمایت کنم ن-    

  
 به تلخي خندید و گفت :     
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این یارو چه مرگش بود که با دیدنت اب از ل  و لوچه اش اویزون شتتده -    
 بود؟ 

سرم تکیه دادم و با خنده      شت  شتم و به دیوار پ ستامو از روي زانوهاش بردا د
 روي زمین نشستم و 

 گفتم : 
 همون ..... قدر نمي دوني ..طرف فهمیده چه جیگري هستم ... -    
به زیر بینیش کشتتیدو دماغشتتو باال داد...هنوز      در حال خندیدن دستتتي 

 چشماش اشب داشت 
  

حستتتابي داغونم ..موحدم تا تونستتتت تالفي هر چي حمایتي که جلوي  -    
 دیگران ازم کرده بود و توي 

سرم در اورد و بد و بی شیرین کاري اتاقش  شه ...از  رایي نبود که حوالم نکرده با
 توام حسابي کفري 

 بود... اونم سر من خالي کرد 
  
  

                     
  

ستم میمیره ..اما پیش خودش به زن و      سي زیر د ست که ک این اولین باري نی
 بچه اش قول دادم که 
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بهشتتون امیدواري دادم صتتحیح و ستتالم از اتاق عمل میاد بیرون ...یه عالمه 
 ...پسره حتي قبل از عمل 

اونقدر ترستتیده بود که رنگ به رو نداشتتت ...اونقدر باهاش شتتوخي کردم که 
 باورش شد هیچ مشکلي 

 نیست ...واقعا هم نبود 
  

شتم و      شونه اش گذا ستمو روي  شت خود خوري مي کرد..د شدم ..دا بلند 
 گفتم : 

نکن ...تو باید محکمتر از این حرفا باشتتي دراز بکش و بهش اصتتال فکر -    
 یوسف 

  
 دراز کشید و دست اویزونم رو با دستش گرفت و گفت :     
 پدرم فکر مي کنه زیر سرم بلند شده -    
 به خنده افتاد و یهو جدي گفت :     
اما من از اینکه صتتیغه ات کردم اصتتال پشتتیمون نیستتتم ..اما االن نمیشتته -    

 شرایطو کتي حرفي ازت زد..
 خراب کرده ...من از خانواده ام نمي ترسم ..خیلي وقته راهمو از اونا جدا کردم 

مدن      عد از فهی تا ب پامو محکم کنم ... ید زیر  با ما براي مطره کردن تو .. ا
 ..محکم زمین نخورم 

در نبودم ... کتي چند باري با بیمارستتتان تماس گرفته ..مثال خواستتته از یه     
 ي سر در بیاره چیزای



wWw.Roman4u.iR  734 

 

حتي به پرستارم گفته همسر منه ...یکم شرایط بخشم بد شده ...نباید کسي     
 رو حساس کنیم ...از 

یاي..همون ستتالم و علیب  ها ب ها بري وتن فردا بهتره مثل روال قبل خودت تن
 عادي رو هم نباید داشته 

 باشیم ..امیر حسینم نگرانه ..بیشتر از همه نگران ابروي توه 
شیده نر و ماده مي     سالمون نبود..به خاطرت دوتا ک اگه رفاقت چندین و چند

 خوابوند توي صورتم 
  

شیدم و تخت رو دور زدم و طرف      ستش بیرون ک ستم رو از د ناراحت مچ د
 دیگه تخت و پشت به 

 یوسف نشستم 
 تخت تکون خورد ..دستشو روي شونه ام گذاشت :     
همه چي رو تموم مي کنم ..قول ...نمي رارم اریت شي طبم قول سر یه ماه -    

 ... 
 نزدیب بوداشکم در بیاد ...     
 حاال چرا قهري ؟ -    
 هیچي نگفتم شونه ام رو فشار داد:     
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االن یکم حال روحیم افتضاحه ... فقط همین ...اما مطم نم بخوام خوب  -    
 ه لطفي خوب میشم ...توام ی

 کن و یوسف امشبو فراموش کن ..من چندین ساله که نابود شده ام .. 
یوستتفي که مي شتتناختي..از بین رفته ...حاال فقط یه جستتمه ..یه جستتم     

 توخالي که با یه تلنگر سریع 
 از هم مي پاشه ...شایدم پاشیدمو خودم نمي فهمم ... 

  
 رومو به طرفش چرخوندم     
 بود..نگاهم به چندتا تار موي سفید البه الي موهاش افتاد  کنارم نشسته    
پس از فردا خوب شتتو...بشتتو هموني که من مي خوام ..همون یوستتف -    

 شیطون ...توي بیمارستانم 
عد بیرون همو مي بینیم ...اگرم نخواستتتي  به ب ندارم ...از این  هات  با کاري 

 ..باشه صبر مي کنیم تا اخر 
 ه چي حل بشه ... خوبه ؟ این یه ماه ..تا هم

  
سته      شید...هر دو خ سمت خودش ک ستش منو به  شیریني زد و با د لبخند 

 بودیم ...چشمام رمم 
زیاد باز موندن رو نداشتتتن ...ب*و*ستته ارومي روي گونه ام زد و ..همراه دراز 

 کشیدن روي تخت ...منو هم 
 خیره شدم  روي تخت خوابونید سرم که به بالشت رسید با لبخند بهش

 لبخند زد و با نوک انگشتاش برجستگي گونه ام رو چندین بار نوزاش کرد     
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 غرق لذت چشمهامو بستم و اون گفت :     
 همه چي خوب میشه ..خوبه خوب ..مطم نم -    
سبونده      سته بود و منو محکم به خودش چ شو ب شما شمامو باز کردم ..چ چ

 بود ..شالم رو با دست 
ستم و  ازادم از شمامو ب سینه اش تکیه دادم و چ سرمو به  شتم و  سرم بردا روي 

 خسته از یه روز 
 اعصاب خرد کن همراه یوسف به استقبال خواب رفتم 

  
 *** 
  

نا معلوم  حال بودم ..علتشتتم  حالم بهتره ...ستتر امروز کمي فکر مي کردم 
 بود...اما یوسف هنوز توي 

شاد ب سعي مي کرد  صبحونه خودش بود و به ظاهر  شوخي کنه ...حتي  شه و  ا
 هم نخورد...و کمي 

 زودتر از من خونه رو ترک کرد 
  

سونه قبول نکرده بودم  ستان منو بر صرار کرد تا نزدیکاي بیمار ...البته هر چي ا
 ... 
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ستان مي خواد کمي به  سیدن به بیمار ستم دلش تنهایي مي خواد و تا ر مي دون

 شه خودش مسلط ب
 و اماده چونه زدن با مس والي بیمارستان باشه ... 

  
امروز نستتبت به روزاي قبل کمي بیشتتتر به خودم رستتیده بودم ...مي خواستتتم 

 حداقل اگه روحیه یوسف 
 خرابه روحیه من خراب نباشه ...و بتونم بهش امیدواري بدم 

  
شتر از حد معمول بود...موهامم با حال صورتم یه خرده بی ت جدیدتري ارایش 

 کمي از زیر مقنعه ام بیرون 
ریخته بودم ...و البته لبخند هم قرار بود از امروز روي لبام بیشتر از تمام روزاي 

 گذشته باشه ...و به 
تاثیر  ند  یدوار بودم این رو ند بزنم ...و ام یه لبخ یاي اطرافم فقط  بدبخت مام  ت

 خوبي توي زندگیم داشته 
 باشه ... 

  
ندون وارد بخش شتتدم ..حتي نمي خواستتتم ادماي اطرافم که با روي باز و خ

 همیشه باعک اعصاب خرد 
کنیم بودن .... باعک ازارم بشتتن ...و باید تالش مي کردم من به تنهایي برم رو 

 اعصابشون تا کمتر اریتم 
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 کنن 
  

اتنا با الهه در حال حرف زدن بودن ..بي شتتتب مطم ن بودم حرفاشتتون هیچ 
 و تخصصشون ربطي به بیمارا 

نداره ..و همه اینا از اتنا ستتر چشتتمه مي گرفت ..هرچند نمیشتتد منکر رهن 
 باهوشش شد..وگرنه قادر 

 نبود با این همه حرف و بحثاي متفرقه تا این سطح خودشو باال بکشه 
  

لبخند لبامو بیشتر کردم و به سمتشون رفتم ..در دو سه قدمیشون الهه متوجه ام 
 شد و من با روي 

 ز به دوتاشون لبخند زدم و گفتم : با
 سالم صبحتون بخیر خانوما -
  

اتنا که فکر نمي کرد من از امروز بهش محل بدم متعج  نگاهم کرد و الهه با 
 خنده گفت : 

 سالم ..چه خوشگل شدي ؟ -
  

 چشمکي بهش زدم و باخنده گفتم : 
 تا چشمم نزدي برو یه اسپند برام دود کن -
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 خندید و گفت : 

 اگه امکانات بود حتما ... -
  

 دستمو روي شونه اش گذاشتم و خیره به دوتاشون گفتم : 
 خوب بحک درباره چي بود؟ -
  

 اتنا ابرویي باال اومد و گفت : 
 آوا تو امروز حالت خوبه ؟ -
  

 سرمو قاطع و محکم دو بار باال و پایین بردم ... 
 سرت نخورده ؟ مطم ني چیزي به -
  

 خودمو مشغول فکر کردن نشون دادم و گفت : 
 اتفاقا همین پیش پاتون با کله رفتم تو دیوار ...چطور عزیزم ؟ -
  

 الهه غش غش زد زیر خنده و گفت : 
اتنا ...این امروز خوش خوشتته ..معلومم نیستتت چشتته ...اما هرچیش که -

 هست ..تو جواب دادن نمي 
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 خواد کم بیاره 
  

 نا نفسش رو بیرون داد و گفت : ات
 شنیدي سلحشور چه خیطي باال اورده ؟ -
  

 الهه با غم بهم خیره شد و من گفتم : 
 چرا گ*ن*ا*ه کس دیگه اي رو به پاي دکتر مي بندید؟ -
  
  

                     
  

 اتنا پوفي کرد و گفت : 
که اوضتتتاب بخش خیطه ..توام چه روزي رو ...براي ستتر- خوش بودن فعال 

 انتخاب کردي 
  

 خندیدم و گفتم : 
سي بهتون خرده نمي - شي و ک سرخو سال  حاال نه اینکه جنابعالي تمام ایام 

 گیره 
  

 قیافه اشو مدلوم کرد و گفت : 
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 به خاطر دیروز خیلي از دستم ناراحت شدي؟ -
  

 الهه به من نگاهي انداخت و من خیره به چشماي اتنا گفتم : 
حت نشتتتدم - کار بودن نمي نارا به درد دوستتتي و هم یدم ... ما فهم ...ا

 خوري..پس مجبورم تا پایان دوره 
تخصتتصتتم یا تا وقتي که توي این بیمارستتتان هستتتي تحملت کنم ..و البته 

 مطم ن باش ..ادم چندان 
 مهمي نیستي که به خاطرت تمام فکر و رهنم رو مشغول کنم 

  
 د و رو به من گفت : رنگ از صورت اتنا پرید و الهه بهش خندی

 مگه اینکه تو حال اتنا رو بگیري.ما که جرات این کاراو نداریم -
  

 خندیدم و به الهه چشمب زدم گفتم : 
 هرکي پا رو دمم بذاره حالشو مي گیرم ... اتنا که جاي خود داره -
  

اتنا کفري و عصتباني بهم خیره شتد با خنده ابروهامو باال دادم ...و بهش خیره 
 دم که بي حرف ازمون مون

صورتش داد  سمت دیگه اي رفت ...الهه خیره به رفتن آتنا چیني  شد و به  جدا 
 و گفت : 

مرده شتتور قیافش ..از صتتبح کستتي رو گیر نیورده ...مدام مخ منو تیلیت مي -
 کنه 
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 خوب تو بهش رو مي دي...چه خبرا از مریضا و بخش ؟ -
  

 غمباد زده بود : 
  

                     
  

بخش که طبم معمول ..همونطوریه ..فقط به خاطر دکتر سلحشور و شکایتي -
 که ازش شده یکم همه 

 دپرسن 
  

 معلوم بود که اوضاب حسابي خرابه 
 من که شنیدم تقصیر پرستار بوده ؟ -
  

 لباشو با زبون تر کرد و گفت : 
.و مي یا نیست .پرستارم زیر سواله ..دارن بررسي مي کنن ..ولي دختره ُمقر ب-

 گه تقصیري نداشته 
  

 بیچاره یوسف 
 باالخره که همه چي معلوم میشه .. -
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 خدا کنه ..امروز از اون روزاست که موحدم اعصاب نداره -
  

 خنده ام گرفت : 
 مگه چیزي گفته ؟ -
  

 نگاهي به در اتاقش انداخت و گفت : 
شورو دیده برده تو اتاقش ..معلومم - سلح صبح که  ست دارن چي میگن از  نی

 ...سلحشورم که قربونش 
باشتتته ..مدام اون لبخند عذاب  باید حال گرفته  برم ..اونم عین تو امروز که 

 اورش رو لباشه ...یکي نیست 
 به شما دوتا بگه بابا....بخش رو هواست ..خنده اتون براي چیه اخه ؟ 

  
 خنده ام بیشتر شد : 

 داري مي خندي ؟ نگاه نگاه ..دختره پرو ..باز چرا -
  

 به زور خنده امو جمع و جور کردم و گفتم : 
  

                 
  

ست بگیریم ..بخش از هوا - سه چه کنم چه کنم د شینیم گریه کنیم و کا االن ب
 در میاد و رو زمین مي 
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 شینه ؟یا اون پرستار از حرفش بر مي گرده ؟ 
اق ده ...حتي اعضاي تیم اتتازه دکتر سلحشور اینطور که من شنیدم مقصر نبو

 عمل هم مي تونن ازش 
 دفاب کنن ...پس چرا باید ناراحت باشه ؟ 

  
 از حالت غمگینش در اومد و با خنده چشمکي زد و گفت : 

 اوا امروز چته ؟...چرا خوشگل کردي ..نکنه خبرایه نامرد؟ -
  

 اخم ظریفي بهش کردم : 
 سیم ؟ نه چه خبري؟...به ما نمیاد به خودمون بر-
  

 دستاشو تو جی  روپوشش فرو برد و گفت : 
چي بگم واال..چرا اتفاقا بهتم میاد..اما توي بخش تنها کستتي که براش مهم -

 نیست ...موهاشو 
اینطوري کني که ناز تر بشتته و رژ ل  خوشتتگل بزنه و خودشتتو ملوس تر کنه 

 ..تویي...مگه نه ؟ 
  

 کشیدم و گفتم :  خنده ام کمي صدا دار شد و دستي به موهام
 حاال خوب شدن ؟بهم میاد؟ -

 نگاهي به موهام انداخت و گفت : 
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 اگه رنگشون مي کردي چه میشد ...خودم اونوقت مي اومدم خواستگاریت -
 .. 

ضربه اي زدم که فرزانه  شت در حالي که دوتامون مي خندیدم ..به بازوش  با م
 به سمتمون اومد و 

 گفت : 
 همه بریم اتاقش ..باهامون کار داره ...عجله کنید بچه ها ..موحد گفته -

 الهه با وحشت گفت : 
 ..خدا به هممون رحم کنه ..یعني چیکارمون داره ؟  Ϳبسم ا-
  

 فرزانه شونه ها شو باال داد و گفت : 
  

     
  

 نمي دونم ..هنوز معلوم نیست -
  

 دوتاشون بهم خیره بودن که گفتم : 
 که مي خواد چي بگه خوب بریم تا معلوم شه -
  

ستارا هم      شامل پر اتاق کوچیب موحد ظرف یب ربع از بچه هاي بخش که 
 میشد پر شد..همه 
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ستاده بود  سف کنار موحد ای ستاده بودیم ..من و الهه نزدیب به در بودیم و یو ای
 و گاهي نگاهي به من 

 مي نداخت 
اده .این وسط اتفاقایي افتدیروز متاسفانه یکي از بیمارا جونش از دست داد.-    

 که تحت بررسیه ..پس 
 من و یا هر کس دیگه اي نمي تونیم تقصیرو گردن کسي بندازیم .. 

سط از همتون دارم اینه      شي که این و شه ..اما خواه سي می همه چي داره برر
 ..از دیروز دارم یه 

رفا ن ححرفایي رو مي شنوم ..که اصال خوب نیستن ...لطفا جو بخش رو با ای
 خراب نکنید..به دنبال 

 مقصرم .... تحت ندریه ها و ت وریه هاي من در اوردي خودتون نباشید 
     .. 

به خاطر شکایتي که شده ..ممکنه حرف و حدیثاي زیادي پیش بیاد..کسایي     
 بیان و چیزایي 

 بپرسن .. 
سایي که هیچ اطالعي ندارن ..خواهش مي کنم به بقیه حرفاي     ط بي رب از ک

 نزنن ..اطالعات ندن ...یا 
 حداقلش اینکه اطالعات الکي و بي اساس ندید... 
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البته اگه من جاي شتتما باشتتم ...در مورد چیزي که نمي دونم چیه ...اصتتال     
 حرف نمي زنم و اظهار بي 

 اطالعي مي کنم ... 
  

اهد عمالي ش دکتر سلحشور یکي از بهترینهاي بیمارستانه ..بارها خیلیاتون    
 موفقش بودید.. 

  
شبه      شب و  شون انجام دادن کامال موفقت امیز بوده ..اگه  .عملي هم که ای

 اي هم هست ... تنها به 
 خاطر یه سري حرفایي که بي خودي زده شده .. 

اما بازم مي گم تا ندریه اصلي ...هیچ کسي حم اظهار ندر نداره ..و از همه     
 ي مهمتر به ادماي عاد

 که هیچ مس ولیتي در این پرونده ندارن حم جواب گویي ندارید 
  

                     
  
  

یا هر چیز دیگه اي از این بخش و توستتط      که اگه بفهم اطالعات ناقص و 
 شما ها به بیرون درز پیدا 

 کرده باشه ...به بدترین شب ممکن باهتون برخورد مي کنم .. 
 فم ..کامال جدي هستم ... مي دونید که تو حر   
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به یوسف خیره شدم ...سکوت کرده بود و چیزي نمي گفت که صنم از بین     

 جمعیت حرفي زد که 
 باعک متشنج شدن جمع شد: 

 دکتر چرا مي خواید پرستاراي بیچاره رو مقصر جلوه بدید ؟ -    
  

 موحد سرش رو چرخوند و به صنم خیره شد و صنم ادامه داد:     
صیرا باید پاي ما -     شه تق شتباه نمي کنن .؟.همی صال ا یعني دکتراي بخش ا

 پرستاراي بي زبون بیفته 
 ؟ اخه این درسته دکتر؟ 

  
چند تا از پرستار اي دیگه که با حرف صنم جرات حرف زدن پیدا کرده بودن     

 ..پشت سرش با گفتن 
شروب به حرف زدن کردن که  شون حم داره .. سته ..ای شو کمي در صدا موحد 

 باالتر برد و گفت : 
 اوال شما صداتو بیار پایین ...و بفهم داري با کي حرف مي زني ؟ -    

  
 رنگ صورت هومن پرید     
بعدشم ..من ... نه گفتم مقصر پرستاره نه دکتر..هیچي هنوز نگفتم ...شما -    

 براي چي داري جو 
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 سازي مي کني ؟ 
  

عمل موفقیت امیز بوده یعني همین دیگه ..یعني پرستار دکتر وقتي مي گید -    
 اشتباه کرده 

  
 ...اخم موحد غلیط شد :     
شما هم به جاي -     شکي و کادر اتاق عمل حرف منو تایید مي کنن ... تیم پز

 اینکه اینجا وایستي و 
صتتداتو بندازي تو گلو و بقیه رو بشتتوروني اول برو پرس و جو کن بعد بیا دور 

 ار..که یهو داه نکني . برد
  

                  
  

ساعتي دارو رو      ستار ..و یا همون همکار جنابعالي ..گفته که چه  ..خوبه پر
 داده ..بعد زده زیر حرفش 

...داروي تجویز شتتده و ستتاعت تجویز دارو هم توستتط دکتر ستتلحشتتور توي 
 پرونده در ج شده .....بازم بگم 

 ي منبر بموني ؟ یا شما باز مي خواي باال
  

بچه ها ریز خندیدن که با نگاه غضتتبالود موحد ..نیش همشتتون بستتته شتتد     
 ..یوسف سعي مي کرد 
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شکا رو ببره زیر  شو بزنه و پز ست حرفا صنم مي خوا شنوه اما  صال حرفا رو ن ا
 سوال 

بدید؟..البد -     جام  ید ان با ما  مل دکترو امروز شتت گه اینطوره ..پس چرا ع ا
 دارن دیگه ؟ بهشون شب 

  
با چشتتماي خندون خیره شتتتده بود      به یوستتف  به هومن افتاد که  نگاهم 

 ...چشماش داد مي زدن که 
چقدر از وضعیت به وجود اومده خوشحاله ..بهترین موقیعت براي نابود کردن 

 یوسف بود ...اونم همینو 
 مي خواست که موحد گفت : 

  
ید این حر-     با عذرت مي خوام ن فو توي این جمع بزنم ....چون بي خیلي م

 شب همه امون مطم ن 
هستتتیم که از ستتطح شتتعور و فرهنگ باالیي برخورداریم ...اما چه میشتته کرد 

 ..گاهي براي ادماي حرف 
 مفت زن ....مجبوریم که اینکارو... کنیم 

 متوجه هستید که خانوم پرستار ...     
  

 قیه بچه همانا سرخ شدن صورت صنم همانا و پوزخنداي ب    
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از حرف موحد خوشتتم اومد ...جایي که باید طرفو ادم مي کرد و مي زدش     
 زمین ...طوري که دیگه 

صنم حقش بود..بي ادب و بي پروایش ..دیگه از  شو مي زد.. شه ..حرف بلند ن
 حد گذشته بود 

  
صتتنم با حرص از بین جمعیت اتاق رو ترک کرد و موحد با ناراحتي ستتري     

 داد و گفت :  تکون
خواهش مي کنم این بحثا رو اینور و اونور نبرید ..شتتماها همکارید..بهم -    

 احترام بذارید و تا مشخص 
 شدن موضوب سعي کنید که سکوت کنید .. 

شید ..نه کس      ستن ..جواب گو با س ول این پرونده ه سایي که م و فقط به ک
 دیگه 

  
قت و انرژ     مام و مه مهمتر ت ید..این و از ه بذار مارا و بخش  یتونو براي بی

 مهمترین چیزه ...ممنون از 
 حضورتون ..مي تونید برید 

  
                  

  
از اتاق که خارج شدیم ..دو دسته گي عجیبي بین پرستارا و پزشکا ایجاد شده 

 بود...هر گروه اون یکي 
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 رو مقصر مي دونست ..نگاه ها به شدت خصمانه بود ... 
  

شد...یوسف اگ شیده می شاید کار به جاهاي باریب هم ک ه ترس از موحد نبود 
 به ظاهر بي خیال اما از 

درون کالفه به بیماراش ستتر مي زد ...حضتتورش توي بیمارستتتان ...فقط براي 
 این بود که حرف زیادي 

 پشت سرش در نیاد... 
  

ه درم بجو ستتنگین و حاکم توي بخش اونقدر خستتته کننده بود که زمان به ن
 کندي مي گذشت 

دلم مي خواستتت این روزا بیشتتتر کنار یوستتف مي بودم تا بتونم ارومش کنم 
 ...اما در عین محرم بودنمون 

صال قابل پیش بیني  ضعیتي که ا شده بودیم ..اونم به خاطر و خیلي از هم دور 
 نبود ... 

  
ش سف همچنان اجازه هیچ عملي رو ندا شت و یو ت روزها بدون تغییر مي گذ

 ..و ارتباطمون در حد چندتا 
 اس ام اس اخر شبي بود 

سخت مي گرفتن  شتن بیش از اندازه  ستان و بقیه پزشکا دا به ندرم رئیس بیمار
 ...از روز چهارم به بعد 
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شون مي داد  ستان یب روز در میون کرد ...و این ن شم به بیمار سف اومدنها یو
 که داره دیوونه میشه 

  
ان ....وقتي رو براي بودن باهاشتتو نمي راشتتت ... در کار زیادمم تو بیمارستتت

 حالي که باید این روزا بیش 
از گذشتتته در کنارش مي بودم ...حتي باید قید قولي که بهم داده بودیم رو مي 

 زدم .....پس بعد از چند 
روز..کار سخت و خسته کننده تصمیم گرفتم به خاطرش مرخصي بگیرم ...و 

 در کنارش باشم 
  

ضربه ارومي به در زدم و وارد به جل سیدم .. شه باز اتاق موحد که ر وي در همی
 شدم 

شو باال اورد  سر ضربه اي که به در زده بودم  صداي  شتن بود که با  در حال نو
 ..از اول صبح ندیده بودمش 

 ...آروم سالم کردم 
سري تکون داد و خودکار به دست بهم خیره موند ..جرات مرخصي گرفتن رو 

 تم اما براي هم نداش
شتم بهم  شب دا شد.. البته  شت نابود می سف باید هر کاري مي کردم ..دا یو

 مرخصي بده ..این روزا کار 
 بخش زیاد شده بود و موحد بیشتر از قبل بهمون سخت مي گرفت 
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 لبهامو با زبون تر کردم و اروم گفت : 
 خسته نباشید دکتر -
  

                   
  

 دادن سر گفت : همزمان با تکون 
 ممنون -

 نفسمو اروم بیرون دادم و سریع قبل از پشیمون شدن گفتم : 
 من ...من مي تونم براي امروز مرخصي بگیرم دکتر؟ -

شد و  شتن  شغول نو شد و بعد از نگاه گرفتن از من م شمام خیره  دو ثانیه به چ
 گفت : 

 فقط براي امروز؟ -
  

گیرم اما به زبونم نیومد...هرچند کاش مي تونستتتم براي فردا هم مرخصتتي ب
 معلوم هم نبود که براي 

 امروزم بهم مرخصي بده : 
 بله -
  

 دوباره بهم نگاه کرد و پرسید: 
 وضع بیمارات چطوره ؟ -

http://www.roman4u.ir/


 755 عبور از غبار

 دستامو از جلو توهم گرفتم و گفتم : 
خوبن ..در واقع مثل همیشتته هستتتن ...دکتر رائفي پور قبول کردن در نبودم -

 داشته باشه هواي بیمارامو 
  

 نفسش رو بیرون داد و گفت : 
 مشکلي نیست مي توني بري ... -
  

بعد از چند روز ..براي اولین بار بود که از ته دل خوشتتحال مي شتتدم ...حتي 
 بهم گیر هم نداده بود 

 خیلي ممنون دکتر -
  

ستتري تکون داد و من خواستتتم به طرف در برم که همون طور که ستترش پایین 
  بود گفت :

 مي توني فردا هم نیایي..البته اگه رائفي پور مشکلي نداشته باشه -
  
  

                     
  

با لباي خندون که به زور جلوي خنده اشتتو گرفته بودم به ستتمتش چرخیدم و 
 گفتم : 

 ممنون دکتر ..خیلي خیلي ممنون -
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 وجهاونقدر عجله براي رفتن داشتتتم که فقط یب لحده موقع خارج شتتدن مت
 لبخند محوش شدم ...به 

 طوري که با شب نیم نگاهي قبل از خروج کامل بهش انداختم .. 
 اما دیگه هیچ اثري از لبخند رو لباش نبود ..به طوري که به دیده ام شب کردم 
موحد ادم تیزي بود...حتما مي دونست که علت مرخصیم چیه ...که بي چون 

 و چرا قبول کرده بود..در 
ه ندا براي یب مرخصي دو ساعته گیر داده بود و نذاشته بود که بره صورتي که ب

 ..پس باید حسابي 
 ممنونش مي بودم 

  
    *** 
  

 قبل از هر کاري به یوسف پیام دادم تا مطم ن شم کجاست     
جواب داد که خونه است و داره به کاراي عق  افتاده اش مي رسه ...نیشم تا     

 بنا گوش در رفت ...و 
 در جواب پیامش که گفته بود من کجام 

 بهش گفته بودم بیمارستانم و موحد دوباره بهم شیف ش  داده     
  

وقتي جوابي نیومد فهمیدم کامل دپرس شده و هر چي بد وبیراهه نثار موحد     
 بي خبر از هرکجا 
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 کرده 
  

صت     صال فر سم ...این چند وقته ا صمیم گرفتم اول کمي به خودم بر رو  شت
 نداشتم ...پس به اولین 

 ارایشگاهي که به ظاهرم خوب مي اومد قدم گذاشتم ... 
  

شه ...البته اگه      ست فقط مختص من و یوسف با صي که مي تون دو روز مرخ
 مي تونستم یوسفم از 

 اون حال و هوا در بیارم که عالي میشد 
  

 دنش مي ارزید ..موهامارایشگاه یکساعتي از وقتم رو گرفت اما به تحمل کر    
 مرت  شده 

 بود..ابروهام کشیده و صورتم روشن تر...از قبل شده بودن 
  

                    
  

باید کلي خرید هم مي کردم ...یوستتفي که من مي شتتناختم حتما تا االن با     
 شکمش هم قهر کرده 

 بود 
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تي اش یه ماشین دربسبعد از خرید از فروشگاه با دستایي پر به سمت خونه     
 گرفتم و به راه 

 افتادم . 
  

ماشین وارد خیابون اصلي خونه اش شد..که با دیدن گل فروشي...از راننده     
 خواستم که منو 

 همونجا پیاده کنه ... 
  

نه به اون همه تیپ زدنم و نه به اون دستتتاي پر از خریدم ...از گل فروشتتي     
 چند شاخه گل لیلیوم 

مورد عالقه ام بودو گرفتم ...چند قدم باالتر هم یه شیریني فروش بود  سفید که
 ..ولخرجیمو بیشتر 

 کردم و با باال و پایین کردن قفسه هاي کیب ..کیب مورد ندرم رو سفارش دادم 
شار بدم اما با دیدن      شو ف ستم زنگ واحد به اپارتمانش که رسیدم ...اول خوا

 خانومي که با 
 ل شدن تو پارکینگ رو داشت ماشینش قصد داخ

  
 ندرم به کل عوض شد .     

  
     *** 
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نه اي پشتتتت در واحدش ..دستتتم رو روي زنگ در      با لبخندي پیروزمندا
 گذاشتم و بدون اینکه انگشتم 

 رو از روي زنگ بردارم منتدر شدم تا دروباز کنه 
  

اي غرغراشو شنیدم چند ثانیه بعد در حالي که هنوز دستم روي زنگ بود صد    
 که مي گفت : 

 بله بله ..اي بابا اومدم ..چه خبرتونه ؟ .. -    
  

شروب به خندیدن کردم ...که      شتم و  شمي در گذا ستم رو ...روي چ حتي د
 یهو بي هوا در باز شد و 

سته در حالي که اماده حمله به طرف مقابل بود  ش شماي به خون ن یوسف با چ
 با دیدنم کپ کرد و 

 رجاش وایستاد س
شده بودم  ضع نامرتبش خیره  سر و ستم روي زنگ بود و با خنده به  همچنان د

 که گفت : 
  

                    
  

اون زنگ ستتوخت به جهنم ..گوشتتاي منم کر شتتدن به جهنم ..اون نیش در -
 رفته ام به جهنم ...آبرومو 

 بردي ...بیا تو تا کسي ندیده ات دختره زغنبوت 
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شاخه از ته  شتم و با        ستمو از روي زنگ بردا شحالي د دل خندیدم و با خو

 گلي که توي دستم 
تامو دور گردنش  گذاشتتتم و بي معطلي دستت به داخل خونه اش  قدمي  بود..

 انداختم و گونه اش رو 
 ب*و*سیدم و گفتم : 

 خیلي دلم برات تنگ شده بود -
  

 و گفت : یوسف که از کارم جا خورده بود به خنده افتاد 
 تو اگه منو از اینجا با رسوایي بیرون نکردي ..اسممو عوض مي کنم -
  

 یه بار دیگه گونه اشو محکم ب*و*سیدم و گفتم : 
اول اون همه خریدي که برات کرده امو بیار تو..بعدا در مورد بیرون انداختنت -

 حرف مي زنیم 
  

نداخت و با خنده همونطور که دستتتام دور گردنش بود ..دستتتاشتتو دور کمر ا
 پرسید : 

 مگه بیمارستان نبودي ؟ -
  

 اینبار لپشو ب*و*س کردم و گفتم : 
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 اره ..حاال اینجام ..اگه دوست نداري برگردم ؟ -
  

با اینکه ناراحت بود اما از حضورم میشد فهمید که خوشحاله ..دستشو از دور 
 کمرم باز کرد و به سمت 

گاهي یداي روي زمین رفت ..اول ن با  خر عد  خت و ب ندا به دو طرف راهرو ا
 برداشتن خریدا با خنده وارد 

 خونه شد و درو با پا بست ... 
  

سیده اي توي گلدون  سمت میز پایه بلندش رفتم و گلهاي پال ست به  گل به د
 رو که توش مونده بودنو 

 برداشتم و       شاخه گلو توش جا دادم و بلند گفتم : 
  مونده اتو داشتتتي انجام مي دادي ..اره ؟حاال خوب که گفتي ..کاراي عق-

 این کاراي عق  مونده ات 
 چي بودن دکتر جان ؟ 

  
                    

  
  

 با خنده خریدا رو توي اشپزخونه برد و گفت : 
 کلي خواب به خودم بدهکار بودم ..داشتم از خجالت اونا در مي اومدم -
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 الي توي گلدون خیره شدم ... خندیدم و قدمي به عق  رفتم و به گ
و بعد در حالي که شالم رو از روي سرم بر مي داشتم به سمت اشپز خونه رفتم 

 ..داشت زیر کتري رو 
 روشن مي کرد 

 البد صبحونه ام نخوردي ؟ -
  

 خندید و گفت : 
 مي دونستم تو میاي ..براي همین چیزي نخوردم -
  

 چهره امو تخس کردم : 
 ..بگو مي دونستي نوکرت داره میاد  اره جون عمه ات-
  

سمت  شو باز دور کمر انداخت و منو به  ستا سمتم اومد و د بلند خندید و به 
 خودش کشید... دستامو 

 اروم بلند کردم و روي بازوهاش گذاشتم و گفتم : 
به قول - ته همین امروزا.. بازي در میارم ..الب جهنمو ضتترر امروزو برات کنیز 

 نت ... خودت براي خر کرد
 حاال ناهار چي دوست داري برات بپزم ..؟ 

  
 با چهره اي خندون دستي به موهام کشید و گفت : 
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 موحد بهت مرخصي داد؟ -
  

 سرمو کج کردم و گفتم : 
شه از کس دیگه  - ستان می سف جان ..تو بهم بگو..مگه آخه توي اون بیمار یو

 اي هم مرخصي گرفت ؟ 
  
  

                     
  

 ندید و پرسید: خ
 تا کي ؟ -

 روق کردم : 
 حدس بزن -

 زبونشو توي دهنش چرخوند و با چشمکي گفت : 
 یه هفته ؟ -
  

 خندیدم و گفتم : 
 نه دیگه خیلي خوش خوراکي -
 پس چند روز ؟ -
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خنده ام به لبخندي فرو کش کرد و با عشتتم به چشتتماي طوستتي رنگش خیره 
 شدم و گفتم : 

 امروز و فردا -
  
گاهش پر از عشم شد ...و در سکوت بهم خیره شدیم ...دلم براي خودش و ن

 آ*ه*و*ش گرمش حسابي 
 تنگ شده بود: 

 یوسف ...دلم خیلي برات تنگ شده بود.... -
  

 در حالي که صدام بغي داشت براي اینکه به گریه نیفتم با خنده ادامه دادم : 
شه- ستي که این چیزا حالیت ب ست البته تو که آدم نی  ...مي دوني چند روزه در

 و حسابي ندیدمت ؟ 
  

هنوز در ستتکوت داشتتت نگاهم مي کرد ...نگاهش داشتتت اتیشتتم مي زد که 
 بازوشهاشو بیشتر فشار 

 دادم و گفتم : 
یا - تا مون از دن کاري کنیم ...هر دو یه  یا  ند ...اصتتال ب این دو روز فقط بخ

 پزشکي براي همیشه خداحافدي 
باون بالل بفرش ..منم  مي کنیم ...بعد مي به کار ازاد...تو برو ستتر خیا زنیم 

 رختشویي توي خونه هاي 
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 مردم انجام مي دم ..به جون تو زندگیمون مي چرخه ... 
یه دو جین بچه ام میاریم ...که زندگیمون به کل کن فیکون شتتته و تا خر خره 

 خودمونو بدبخت کنیم 
شو از به خنده افتاد ...اونم بلند ..با خنده و ل ستا شدم ...که د بخند بهش خیره 

 روي کمرم کمي باالتر 
کشتتید و منو محکم به خودش چستتبوند ... طوري که چونه اش روي شتتونه ام 

 بود ....اما چون اون یه 
سرو و گردن از من بلند تر بود صورتم کامال روي سینه اش جا گرفت ...نزدیب 

 بود به گریه بیفتم ..اما 
کوت کردم بعد از چند دقیقه منو از سنیه اش جدا کرد و خودمو نگه داشتم و س

 گفت : 
 کاش زودتر مرخصي مي گرفتي ..داشتم از دوریت دق مي کردم -
  

 نفسي تازه کردم وگفتم : 
 بیمارستانه دیگه ... خودت که بهتر مي دوني چطوریه ؟ -
  

 نفسش رو پر حسرت بیرون داد و گفت : 
 رست کني ؟ خوب ناهار مي خواي چي برام د-
  

 از حال و هواي بیمارستان در اومدم و گفتم : 
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براي امروز و فردا کلي برنامه چیدم ..اول ناهار درست مي کنیم و دوتایي مي -
 زنیم تو رگ ...بعد این 

وستتط یکم مي خوابیم ..چون واقعا خستتته ام و به شتتدت خوابم میاد..البته 
 شیطوني نمي کني ها 

  
 خندید 

  
ي ریم بیرون ..اول پارک ..بعد باه وحش ..بعد ستتینما..بعد بعدش شتت  م-

 موزه ..اصال همه اونجاهایي که 
این چند ستتتاله وقت نکردیم بریم ... ...بعد مي ریم و تو یکم برام خرید مي 

 کني .. 
تا اینکه من یه  نازمو مي خري  ناز مي کنم و تو هم هي  اونوقت من هي برات 

 چند میلیوني ...رو 
بذارم ..بعد با این همه دک و پوزمون مي ریم اون کبابي قدیمي  دستتتت خرج

 دوره دانشجویمون 
بود..یادته که ..؟ چند ستتیخ کبابو با دو پر ریحون مي گیریم و تا جون داریم 

 مي خوریم ..دوباره ش  بر 
 مي گردیم همینجا .. 

  
 . .شبو کنار هم یه فیلم ترسناک مي بینیم ..همراه کیکي که من گرفتم .
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 با خنده چشمکي زد و گفت : 
 یعني ش  اینجا مي موني ؟ -
  

 با نگاهي خمار بهش خیره شدم ..داشت خنده اش مي گرفت که گفتم : 
 معلومه خره ..چرا نمونم ؟...مگه میشه ازت دل کند؟ -
  

 لپشو از تو گاز گرفت و من براي ضد حال زدن گفتم : 
وي اتاق خواب ..و پشت در قفل شده ..جنابعالیم توي هال و روي البته من ت-

 مبل عزیزت 
  

 در حالي که مي خندید گفت : 
 خیلي نامردي -
  

 براش ناز و غمزه اي اومدم و گفتم : 
پرو نشتتو دیگه ...همینم که اینجام باید خداتو شتتکر کني ...ولي اي کاش یه -

 هفته مرخصي 
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ال ..عین این دوست دختر دوست پسرا..قایمکي داشتیم ..انوقت مي رفتیم شم
 ..چه حالي مي 

کردیم ...بعد گشتتتت ارشتتتاد حالمونو مي گرفت ...تمام خوشتتیمونو هم از 
 دماغمون د رمي اورد ...اکهي 

 بخشکي شانس ..این موحدم خیلي سخت گیرها 
  

 با خنده نوک بینیمو گرفت و فشارش داد و گفت : 
 به ؟ ماه عسل مي ریم شمال ..خو-

خودمو مثل کسایي که از خوشي روق مرگ میشن نشون دادم و با هیجان گفتم 
 : 
 مرگ من ؟ -
  

 حلقه دستاشو تنگ تر کرد و گفت : 
 مرگ دشمنانت  -
  
  
  

 بلند خندیدم و اون گفت : 
سابي کوفتت - سل مي گم موحدم بیاد که ح سخره ام کني براي ماه ع اگه باز م

 شه 
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 زیر خنده و من گفتم : دوتایي بلند زدیم 

فعال برو دعا به جونش کن که اون بهم مرخصتتي داد و گرنه هنوز باید الال -
 تشریف مي داشتي ..و در 

 ارزوم هي اه و ناله پس مي دادي 
  

بابي ستتتاده دوره      ندلي ..توي همون ک ته رو صتت به روي هم ..نشتتستت رو 
 دانشجویمون منتدر سفارش 

  خندون ...یوسفم با لباي خندون و البته با چشماي کبابامون بودیم ...من با ل
 غمگین ... 

  
بعد از ناهار ستتاده اي که دوتایي باهم درستتت کرده بودیم و یه استتتراحت     

 مختصر از خونه زده بودیم 
 بیرون و حاال به اینجا رسیده بودیم ... 

  
 یادته تو و فاطمه رو به زور اورده بودم اینجا...؟ -    
 ندش کش اومد لبخ   

  
وقتي به در و دیوار اینجا نگاه مي کردید عارتون مي شتتتد رو صتتندلیاش -    

 بشینید 
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 یوسف خندیدو با نمکدون مقابلش بازي کرد و گفت :     
 همون دو لقمه رم به زور خورد -    

  
 به یوسف چشمب زدم و گفتم :     
 اما تو تا تهش خوردي -    

  
 نده خیره شد و گفت : به چشمام با خ    

  
  

 اخه فکر نمي کردم اونقدر خوشمزه باشن ... -    
  

 لبامو با زبون تر کردم و گفتم :     
 از پس فردا میاي بیمارستان دیگه ؟ -    
 خنده اشو جمع و جور کرد و خیره به نمکدون توي دستش گفت :     
 اره ... -    

  
 ذاشتم و گفتم : دستمو بلند کردم و روي دستش گ    
همه چیز که عمل و بخش جراحي نیستتت ...تو بخش که باشتتي ..من هي -    

 با دیدنت قنداب تو دلم 
 اب مي کنم و کلي روق مرگ میشم ...ولي بخش جراحي کم مي بینمت 
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 لبخند تلخي زد :     
 من ناراحت عمل کردن نیستم ... -    
 رفتم تو فاز شوخي :     
ناراحت اون خریدایي هستتتي که برام کردي آره ؟..بابا... بدبخت اهان تو -    

 ... ادم باید از خدا ش باشه 
 که براي زنش خرج کنه ....تازه منم برات خرید کردم 

  
 به خنده افتاد:     
 اهان همون پیرهني که کلي منت سرم گذاشتي و برام گرفتي ؟ -    
 یشتر از ایني که هست نشه : دستمو گذاشتم جلوي دهنم تا خنده ام ب    
پیرهنت خیلي گرون شد.. ولي خ  اشکال نداره ..موقع تولدم حسابي از  -    

 خجالتم در میاي 
  

 نخواستم براي خودت -    
از خنده زیاد دندونام نمایان شتتتد و صتتتاح  کبابي ستتیني کباب و بقیه     

 سفارشامونو اورد 
 م : با هیجان دستامو بهم مالیدم و گفت    
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بات از این چیزا گیرت -     با نه  که روشتتن شتتي...خو بزن دکتر.... بزن 
 نمیاد...بزن که سالي یه بار گمراه 

 میشم و دست به جی  
  

 و نونو کنار زدم تا کباباي روغن افتاده داه ... نمایان بشن     
ست کردم     شتم و بي معطلي یه لقمه گنده در سمتش گرف چنگالو بردا تم و به 

 و گفتم : 
 بخور ..مي دونم که از دست حبی  خوردن حسابي بهت مزه مي ده -    

  
 دست بلند کرد و حین گرفتن لقمه گفت :     
تو روجدت یه ده تا نوشتتابه براي خودت باز کن ..حیفي به خدا با این همه -    

 تعریف و تمجید 
  

 م و قبل از چپوندنش توي دهنم گفتم : لقمه دیگه اي براي خودم درست کرد    
 بعد از اینجا کجا بریم ؟ -    
 لقمه اشو اروم و با طمائنینه ..خورد و گفت :     
 از صبح تو برام برنامه ریختي ..از اینجا به بعدشو دیگه بذار به عهده من -    

  
 چشمامو گشاد کردم و لقمه دومو سریع گذاشتم توي دهنم و گفتم :     

 کجا مي خواي منو ببري؟ -    
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نگاهش شوخ و شیطون شد...انگار داشت کم کم از اون حالت غمبرک زده     
 خارج میشد 

 یه جاي خیلي خیلي خیلي خوب -    
شیطنتش خیره      شمامو کمي تنگ کردم و به عق  تکیه دادم و به خوردن با  چ

 شدم 
 چرا داري اینطوري نگام مي کني؟ -    
 مو دادم باال و سري تکون دادم و گفتم : ابروها    
 چي بگم واال... -    

  
 خندید و یه لقمه برام درست کرد و به سمتم گرفت و گفت :     

  
                 

  
 نترس ..جاي بدي نمي برمت -    
 لقمه رو از دستش گرفتم و بهش لبخندي زدم و گفتم :     
 ام ..هیچ وقتم نمي ترسم ... تو هرجا که بري منم باهات می-    
 با لبخند بهم خیره شد     

  
شتم      ساس عجیبي دا شده بودم ..اما بازم یه اح سف  با اینکه همه وجودم یو

 ...احساسي که اصال 
 دوسش نداشتم ... 
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به تب تب اجزاي صورتش خیره شدم ...لبخندا و خنده هاش ..فرم صورت     
 و لبش 

شدني که لحده به لحده نگاهش برام ارامش ب     ود..اما تهش یه نگراني تموم ن
 اضطرابمو بیشتر مي 

 کرد . 
  
     *** 

ستتتاعتي بعد ...توي خیابانوي خلوت تهران وقتي با خنده پاشتتو روي گاز     
 گذاشته بود...با وحشت 

 دستامو روي صورتم گذاشته بودم و جیغ مي زدم که سرعتشو کمتر کنه .. 
صتتداي پخش اهنگي که صتتداشتتو تا ته بلند کرده بود ..همراه اما اون بین     

 خواننده بلند بلند مي خوند 
 و هي ادا در مي اورد ....به خنده افتاده بودم و همراه ترس مي خندیدم ... 

توي اون وضتتعیت بودم که با دستتت ازادش ....دستتت چپو از مچ گرفت و     
 پایین کشید و گفت : 

 الشو ببر...نترس زغنبوت خیابونا خلوته ..ح-    
 چشمامو محکم بستم و داد زدم :     
 ارومتر -    
کمي که گذشت یهو احساس کردم سرعت ماشین کم شد ...هنوز چشمام     

 بسته بود که با خنده 
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 گفت : 
 گاومون فکر کنم داره دو قلو مي زاد -    
و یره شد و سرعتشبا تعج  چشمامو باز کردم که دستمو رها کرد و به جلو خ    

 با خنده باز کمتر کرد 
 سرم رو چرخوندم و به جلو خیره شدم     
 مامور پلیس ...تابلوي ایستو داشت از دور برامون تکون مي داد     
 یوسف بهم چشمب زد و گفت :     

  
                

  
 صیغه نامه همراته ؟ -    

  
 رنگم پرید و با نا امیدي گفتم :     
 نه -    

  
 به عق  با خیال راحت تکیه داد و خندید و گفت :     
 پس امش  رو پیش برادران نیروي انتدامي تشریف داریم ... -    

  
 با ترس همونطور که به جلو خیره شده بودم گفتم :     
 حاال چي بهشون بگیم ؟ -    
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 باز مثل دیوونه ها خندید و گفت :     
 له خوبه ؟ دختر خاله پسر خا-    

  
 جدي باش ..محي رضاي خدا -    

  
 خودشو مثال جدي نشون داد :     
 باشه باشه ..تو اصال نگران نباش ....پسر عمه دختر همسایه چطوره ؟ -    
 و بلند زد زیر خنده    

  
با حرص بهش خیره شدم که دیگه کار از کار گذشته بود و ما به مامور رسیده     

 و بودیم ..شیشه ر
 یوسف پایین داد و با لبخند به مامور گفت : 

 سالم خسته نباشید -    
  

مامور سري تکون داد و بیشتر خم شد تا منم ببینه ..با استرس کمي شالم رو     
 کشیدم جلوتر که 

 مامور با بدبیني و خلقي تنگ رو به یوسف گفت : 
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 رت ماشین کارت شناسایي..گواهینامه ..کا-    
  

 یوسف خندید و حین باز کردن داشبود گفت :     
 جمله سازیم زیاد خوب نیستا -    

  
 مامور عصباني شد و گفت :     
 بله ؟ -    

  
 یوسف باز به خنده افتاد و مامور ازش پرسید:     
 خانوم چه نسبتي با شما دارن ؟ -    

  
ره نسبتا جدي که ته مایعش خنده یوسف خنده اشو جمع و جور کرد و با چه    

 بود دست رو دنده 
 گذاشت و خیره به مامو گفت : 

اگه خدا قسمت کنه ...و پدرشون گیر نده و مامانشونم بهانه جهیزیه نکنه و -    
 باباي منم عاقم نکنه از 

 انتخابم ...قرار همسرم بشن 
  

ال بگیره مامور که مي خواستتت یه جوري از حاضتتر جوابیاي یوستتف ..ح    
 گفت : 

 پس االن ..هیچ نسبتي باهام ندارید ؟ -    
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 یوسف نگاهي به من انداخت و گفت :     
 نداریم نه ؟ -    
نزدیب بود به خنده بیفتم ..هم داشتتتم از ترس ستتکته مي کردم ..هم مي     

 خواستم بخندم 
 یوسف که جوابي از من نشنید روشو برگردوند و گفت :     
 ي ایشونم جواب نمي دن ..البد نداریم دیگه وقت-    

  
مامور      ته بکشتتم بیرون ... مي خواستتتم زبون یوستتفو از حلقومش درستت

 پورخندي به یوسف زد و گفت : 
  

                
  

 پس لطف کنید و پیاده شید -    
 یوسف به ظاهر جدي شد و گفت :     
 بسالمتي کجا؟ -    
 کرد و از یوسف پرسید: مامور اخماشو توهم     
 چیزي زدي ؟ -    

  
 یوسف از گوشه چشم با لباي خندون بهم خیره شد و گفت :     
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 نمي دونم ... شاید ... -    
 مامور عصباني در سمت یوسفو باز کرد و گفت :     
 زود بیا پایین -    
وابي حاال نمیشتته االن بریم ..فردا بیایم ..شتتبه ..شتتما هم مي خواي بخ-    

 ...دیر وقته ..بده 
 عصبي به خنده افتادم و دستمو روي صورتم گذاشتم     
 خانوم شما هم پیاده شید -    

  
یوسف با خنده پیاده شد و مامور خم شد و سوئیچو چرخوند و در اورد ...با     

 نگراني به یوسف خیره 
 شدم که خم شد و گفت : 

 ...چرا نشستي؟ عزیزم نشنیدي..فرمودن ..پیاده شو-    
پیاده شدم و مامور ما رو به سمت ماشین پلیس راهنمایي کرد ...وقتي سوار     

 شدیم سرمو با 
 ناراحتي تکون دادم و گفتم : 

 حاال چي میشه ؟ -    
شد وبه راننده گفت که حرکت کنه ... یوسف      سوار  همزمان مامور دیگه اي 

 خندید و گفت : 
یزم ؟...فقط از فردا میشیم پزشکاي نمونه بیمارستان چي مي خواي بشه عز-    

 ... 
 مامو جلویي چرخید و به یوسف پرسشي خیره شد و پرسید:     
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 دکتري ؟ -    
  

 یوسف شونه هاشو باال انداخت و گفت :     
  

                 
  

 اینطور که میگن -    
 مامور که از لحن یوسف خوشش نیومده بود گفت :     

 بذار بریم اداره ببینم بازم اینطور خوشمزگي مي کني یا نه ؟ -    
 یوسف خندید و دیگه چیزي نگفت     

  
تاق و هي ازمون ستتوال کردن      یه ا وقتي رستتیدیم هر کدوممونو جدا بردن 

 ..اخرم ...ازمون شماره 
 تلفن خواستن ..حاال مونده بودم که به کي زنگ بزنم ..از اتاق که خارج شدیم

 ... 
سفو دیدم که هنوز مي خندید ...      شته بودم ..یو شماره تلفني رو ننو من هیچ 

 با دیدن چهره ناراحتم 
شو نفهمیدم  شو حرکت داد و چیزي بهم گفت که معنی شمب زد ...و لبا بهم چ

 ..سرمو تکون دادم که 
 چي مي گي ؟ 
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دیده  دم تا موهامبا خنده به شالم اشاره کرد که کامل روي پیشونیم کشیده بو    
 نشه ... 

 وبعدش گفت :     
 بانمب شدي -    
نگران بودم و با این خونسردیش داشتم بیشتر نگران مي شدم ..که مامور زن     

 به سمتم اومد و 
 گفت : 

 اگه شماره ندي باید اینجا بموني -    
ت سبه یوسف خیره شدم که چشماشو با اطمینان بست و باز کرد و ازم خوا    

 اروم باشم 
ندارم برام      ید حرفي براي گفتن  که د مامور ستتکوت کردم ..اونم  در برابر 

 تاسفي خورد و ازم دور شد و 
صله از من  صندلي فا سفم اوردن و با یه  ستم ..یو ش صندلي راهرو ن من روي 

 نشوندنش 
  

شوره      شتم از دل ساعت که دا شتن باهم حرف بزنیم ..بعد از نیم  حتي نمي را
 پر پر مي زدم ..نگاهم 

به ته سالن و هیکل موحد افتاد ..اخماش درهم بود...نگاهم به یوسف افتاد که 
 با لبخند گفت : 

 انتدار نداشتي که به بابام میگفتم ؟ -    
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صوص  شتم که موحدم مارو اینجا ببینه ..بخ شتم ..اما انتدارم ندا اره انتدار ندا
 که قیافه اش داد مي زد 

 بچگي دوتامون حرص مي خوره ..تازه حرصم نمي خورد... داره از 
  
  

                 
  
منم جاش بودم و ساعت  ش  کسي بهم زنگ مي زد و مي گفت بیا خالصم  

 کن ..بعد از یه روز 
 کاري سخت .... کفري مي شدم ..و با چهره اي درهم مي رفتم سراغش 

  
شد سریع از جام بلند  شد.. سالم اروم  بهمون که نزدیب  سر به زیر... یه  م و 

 بهش دادم ..نفسش رو 
 بیرون داد و جوابم رو داد و رو به یوسفي که اونم ایستاده بود گفت : 

 یوسف مگه بچه شدي ؟ -
  

شده  شوخي مي کرد ..جدي  سف نه دیگه  مي خندید و نه  با اومدن موحد یو
 بود اما عصباني هم نبود 

 شرمنده تو رم زابراه کردیم -
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 تعارفو گذاشت کنار و پرسید: 
 قضیه از چه قراره ؟چرا گرفتنتون ؟ -
  

سرمو پایین انداخته بودم کرد و  سف نگاهي به من که با خجالت و ناراحتي  یو
 رو به موحد گفت : 

ستور توقف دادن - شین زیاد بود ..بعدم که د سرعت ما باور کن هیچي ...یکم 
 ..وایستادیم و  مامو چندتا 

 و منم   سوال کرد
  

 موحد حرفاي یوسفو خودش ادامه داد و گفت : 
 توام از سر خوشي.. هرچي که دلت خواسته بهشون گفتي؟ -
  

 و در حالي که صداشو پایین تر مي اورد گفت : 
یوسف جان اینجا اونور نیست ..که هرکي تو ماشین ب*ه*ل دستت نشست -

 کاري به کارت نداشته 
 شینه گاهي به ادم گیر مي دن باشه ..اینجا زنتم کنارت ب

  
 یوسف عصبي شد و سعي کرد موحدو ساکت کنه : 

 دکتر... خواهش مي کنم -
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 موحد چشماشو باز و بسته کرد و قدمي به سمتم اومد و ازم پرسید: 

 با کسي هم تماس گرفتي ؟ -
  

ید جلوي  با قدر  ته چ ند وق یده بود...این چ گار بهتر از یوستتف دردمو فهم ان
 حد خجالت مي کشیدم و به مو

 روي خودم نمي اوردم : 
 نه ..کسي نبود که بخوام بهش زنگ بزنم -
  

سابي  سفم ح سف رفت ..زبونم رو قفل کرد ..یو شم غره اي که موحد به یو چ
 عصبي کرد 

  
 خیل خ  بشینید برم ببینم ..اصال چي شده -
  

سف نگاهي انداختم ش چقدر همه چیز بد پیش رفته بود...به یو صبي  ده که ع
 بود... 

  
چیزي بهش نگفتم که بیش تر از این داه نکنه ...صتتحبتهاي موحد داخل اتاق  

 دقیقه اي طول کشید 
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شده بودم که بالخره از اتاق اومد بیرون  سته به نقطه مقابلم خیره  ...کالفه و  خ
 رو به من گفت : 

 بیاید تو ..یه چندتا برگه است که باید امضا کنید  -
  

بگم حس دختر  ساله اي داشتم که با دوست پسرش گرفته بودنش ..دروه  اگه
 نبود..یه حس بد 

که حتي لفظ شغل پزشکیمم .. نمي تونست چیزي از این خجالت و  ناراحتي 
 رو  کم کنه 

  
ضا گرفتن ..براي همین زودتر از یوسف از اتاق بیرون اومدم ..از   اول از من ام

 دستش به شدت عصباني 
 ...موحدم پشت سر من بیرون اومد و گفت : بودم 

 کیف و گوشیتو ازت گرفتن ؟ -
  

ته ام  پام و چهره  گرف به ستترتا  به ستتمتش چرخیدم ...نگاهي  خجالت زده 
 انداخت و گفت : 

 گفتن بریم از اون اتاق بگیریم .. -
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 کردم ...  و جلوتر از من راه افتاد..پشت سرش با قدمهاي اروم حرکت
  

وفتي وارد اتاق شتتدم و  کنارش ایستتتادم تا زن وستتایلم رو بیاره ..خیره به کمد 
 مقابلش خطاب به من 

 گفت : 
 ایناشم باید تحمل کني دیگه ...یوسف رسما قاطي کرده  -
  

 روي م*س*تقیم خیره شدن بهشو نداشتم ..اما گفتم : 
 عمل کردن  انگاري براش خیلي مهمه که ... -

 فم رو قطع کرد: حر
شته - شب ندا شي...ادم به کار خودش  شي همین طوري می توام جاي اون با

 باشه ..اما بهش بگن 
 کارت درست نیست ...اشتباه کردي..اونوقت چه حسي بهت دست مي ده ؟ 

  
 خیلي ناراحت بودم : 

 یوسف اینطوري نبود...توي اینجور چیزا انقدر زود خودشو نمي باخت -
  

 شم  نگاهي بهم انداخت و  بعد از مکثي طوالني گفت : از گوشه چ
اگه انتدار داري یوستتف دوره دانشتتجویتو ببیني ..یا فکر کردي  که با هموني -

 که مي شناختي ازدواج 
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 کردي ..باید بهت بگم فروزش ....که  سخت در اشتباهي  
  

 م ه بشنگاه خیره و ناراحت کننده اش اینبار وادارم کرد بهش م*س*تقیم خیر
 نگاه ازم نمي گرفت ...حرفاش کلي معني داشت ..لبهام لرزید  

 مندورتون چیه ؟ -
  

 روشو از من گرفت و گفت : 
مندورم هرچي که هست ...اما با خیال یوسف قدیم ..زندگي نکن ..شاید تو -

 براش هموني باشي که 
 بودي ..اما اون دیگه اون یوسفي نیست که مي شناختیش 

  .. 
  

                 
  

 خیره به نیم رخش ..دوباره به من خیره شد و گفت : 
 باور کن ..پس بهتره که  از خیال در بیاي  -
  

حد خیره بودم  به مو ما من هنوز  گذاشتتتت ا قابلم  زن کیف و گوشتتیم رو م
 ...ناراحت بود ..نگاهش یه جوري 

ولي نمي بود...یه چیزي انگار ستتر زبونش بود که مي خواستتتت   بهم بگه ..
 گفت ..یه جور نا امیدي  تو 
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 نگاهش موج مي زد ... 
  

همش فکر مي کردم که مي خواد بهم بگه ...دلتو براي  زندگي با یوسف خوش 
 نکن ..بهتره ازش جدا 

 شي...این زندگي دوم نداره ... 
  

سف ...اما پس من چي  شاید به خاطر یو سکوت کرده بود.. اما نمي گفت ...
 ه سر قضیه میشدم ؟..اگه ی

شت من  ست ندا سي دو من بودم ..حقم بود همه چیزو بدونم ...ولي انگار ک
 چیزي بدونم ... 

  
 حتي موحد.... 

کیف و گوشیمو از روي میز برداشتم ...از اینکه منو خیال پزداز فرض کرده بود 
 ...از خودم بیزار 

 ود... شدم ...بیزار از اینکه با این حرفش تصممیم رو زیر سوال برده ب
 انتخابم رو اشتباه مي دونست ...و اینا کلي تحقیر برام محسوب مي شدن 

 سعي کردم آروم باشم ...و حرفاشو تو رهنم جا ندم   
  

حاال که با یوسف بودم ...نباید خودمو ناتوان و یوسف بدبخت نشون مي دادم 
 : 

http://www.roman4u.ir/


 789 عبور از غبار

  
یا و خیال  زندگي نمي کنم ...یعني خیلي وقته ک- ادِه ه از این جدکتر من تو رو

 به ظاهر قشنگ زدم 
 بیرون  

  
 ایستاد و دست ازادشو توي جی  شلوراش فرو برد و بهم  با دقت خیره موند: 

یوستف هر بدي هم که داشتته باشته ..براي من باز یوستفه ...منم تغییر کردم -
 ...درست مثل یوسف ...حاال 

 تغییر کردیم ..  شاید اون بیشتر من کمتر ...اما مطم نم هر دومون باهم
  
  

                  
  

 لحده اي بهش خیره نگاه کردم و ادامه دادم : 
زندگي همینه دیگه دکتر ... باید با همه چیش ساخت ...با خوب و بدش ...با -

 غم و شادیش ..با داري و 
 نداریش ..اصلم فقط اینکه باید بسازي ..البته وقتي طرفتو خوب مي شناسي  

  
 کمي تنگ تر کرد : چشماشو 

اگه خودش تشخیص مي داد و مي خواست حتما بهم همه چي رو مي گفت -
 ... 
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با همه تغییراتش ...تغییراتي که شاید من ازشون بي خبر باشم ...اما با همه این 
 حرفا ...من با تمام 

بده و  بازیم  که بخواد  که  آدم دو رویي نیستتتت  نان مي تونم بهتون بگم  اطمی
 تو بهم بگه .. نخواد حقیق

اگه چیزیم بهم نگفته ..حتما گذاشتتته  به وقتش ......خداروشتتکر منم تحملم 
 زیاده ..خیلي زیاد 

ید ...خیلي خیلي ازتون   حاال برامون داشتتت تا  که  یایي  مه نگران پس  براي ه
 ممنون ..اما... 

  
سي مي  شد...اما از اینکه مدام ک سکوتي بدي  بینمون حاکم  سکوت کردم ..

 ست برام یادآور بشه خوا
دست به چه کاري زدم ..بیزار بودم ...بخصوص براي کاري که دیگه تموم شده 

 بود ..حاال درست یا 
 غلط ... 

بیشتر از این عذاب مي کشیدم که حرفي که باید مي زد  رو نمي زد...پس باید 
 خالصش مي کردم که 

 دید نکنه دست از نگرانیاش برداره ...و هر بار منو دچار شب و تر
  

 اما دیگه ازتون مي خوام نگرانمون نباشید.....بازم ممنون ...براي همه چیز -
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شد که  سرد تر و بي روحتر از هر بار دیگه اي  وقتي بهش لبخند زدم ..نگاهش 
 میشناختمش 

  
سر بهم نزدیب  شت  سه قدمي در ..از  پ سمت در رفتم ...در دو  چرخیدم و به 

 شد و زودتر از من به 
سمت در رفت ....سرم پایین بود که ایستاد و به طرفم چرخید و  با یه لبخند که 

 در جواب لبخند معني 
 دارم بود گفت : 

 اره حم با توه ...من نباید زیاده روي مي کردم .... -
 و با یه مکک نسبتا طوالني خیره توي چشماي غمگینم اروم اما کوتاه گفت :  

 خداحافظ -
  
  

                   
  

طوري گفت خداحافظ که احستتاس کردم اخرین حرفي بود که مي خواستتت 
 براي همیشه بهم بزنه ... 

 از اتاق که بیرون رفت ..بي رمم سرجام ایستادم 
همین دو جمله  پایانیش با اون نگاه و لبخند کافي بود که باز از خودم خجالت 

 بکشم ..چرا که با زبون 
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شه و اونم با همون بي زبوني بهش گفته بودم . شته با .دیگه به زندگیم کار ي ندا
 زبون بهم  گفته 

 بود..يباشه ي 
  

به ستتختي دستتتمو روي چارچوب در گذاشتتتم و قدمي به بیرون گذاشتتتم 
 ..یکراست به سمت یوسف 

رفته بود ..و داشت باهاش حرف مي زد ...یوسف با لبخند بهم خیره موند..اما 
 دیگه موحد برنگشت 

هام بي اراده از حرکت ...حتي  قدم که  گاهمم نکرد ...طوري برخورد کرد  ن
 ایستادن ... 

  
ست بره ..تنها یه چرخش کوتاه به خودش داد و  ست دادن و خوا وقتي به هم د

 با دیدنم ..فقط لحده 
اي که شتتاید به ثانیه اي  هم نمي کشتتید  بهم خیره شتتد و بعد توي یه چرخش 

 سریع رفت ..طوري که 
 اصال اونجا حضور نداشتم   انگار من

  
و این دومین باري بود که مي تونستم با اطمینان  به خودم بگم  که باز  ناراحتش 

 کرده بودم ... 
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با رفتنش ...یوسف به سمتم اومد...کیفم رو توي دستم جا به جا کردم و به در 
 بسته اي که موحد چند 

 ثانیه  قبل ازش خارج شده بود خیره شدم 
 ؟ بریم -
  

نگاهم رو از در گرفتم و به یوستتف که با ناراحتي بهم لبخند مي زد خیره شتتدم 
 ...حمایت از یوسف از 

گذشتتته ها هم باعک دردستتر م میشتتتد ...هرچند اون این وستتط مقصتتر 
 نبود..مقصر دلي بود که گاهي 

با  که فقط بودن  یا چي مي خواد ...دلي  که از دن خودش هم نمي دونستتتت 
 ید ...اما یوسف رو مي طلب

ست  شده بود...و حاال عالوه بر دو سوءظن ها  حاال این دل ..پر از تردیدها و 
 داشتن ...شب و بدبیني 

هم بهش اضافه شده بود...طوري که گاهي  نمي فهمیدم که چرا به درخواستش 
 جواب مثبت داده 

 بودم  و حاضر شده بودم صیغه اش بشم 
ستي به گردن  شدیم ...د شین که  شن سوار ما شین رو رو شید و ما و موهاش ک

 کرد ... 
شادي و  شتیم ..اتیش  هر دوتامون دیگه دل و دماغي براي خوش گذروندن ندا

 شیطنتمون فروکش 
 کرده بود... 
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یابون  گاهمو از خ یدونو دور زد و مستتیر خونه امو در پیش گرفت ..ن وقتي م
 گرفتم و بهش خیره شدم : 

 مي ري؟  کجا داري-
  

 نفسش رو بیرون داد : 
 خونه ات ؟ -
  

 ابروهامو دادم باال: 
 خونه ام ؟ -
  

 نگاهي به  من انداخت و گفت : 
 اره -
  

شیدم  و کمي عقبش  شونیم پوشنده بود.. ک سابي روي پی شالم که  ح ستي به  د
 دادم و گفتم : 

 مثال قرار بود منو ببري یه جایي ها  -
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ستترعت ماشتتینو کم کرد تا راحت تر بتونه به من خیره  تعج  کرد و کمي بعد

 بهش : 
 جدي مي خواي ببرمت ؟ -
  

 مصمم جواب دادم : 
 قرارمون از اولم همین بود -
  

 دستي به چونه و لبش کشید و گفت : 
 یعني تو االن نمي خواي کله امو بکني ؟ -
  

 نفسم رو با دلخوري بیرون دادم : 
  

                  
  

را..اما اولش منو مي بري همونجایي که مي خواستتتي ببري..بعد از اون  به چ-
 حساب ابروریزي  

 امشبت مي رسم 
  

 لبخند به لبش اومد : 
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شتم خودمو براي - صبانیت بترکه ..دا منو باش گفتم کي قراره  این دختر ه از ع
 هر لحده اش اماده مي 

 کردم  
  

 به خنده افتادم : 
 انیم  از دستت خیلي عصب-
  

 ماشینو اروم گوشه خیابون متوقف کرد و کامل به سمتم چرخید: 
 واقعا متاسفم ...مي دونم یکم شورشو در اوردم .. -
  

انگشت اشاره و شستم رو باال بردم و حدي بینشون مشخص کردم و به تمسخر 
 گفتم : 

 یکم ؟ -
  

 با خنده و خجالت پس کله اشو خاروند و گفت : 
 داري...اصال نفهمیدم چرا اون حرفا رو زدم ... هرچي بگي حم -
  

 خوبه که خودت مي دوني  -
 با لبخند بهم خیره شد 
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 بهش لبخند زدم و گفتم : 
 با این لبخندا ...سرم کاله نذار -

به ستتمتم اورد و اروم گونه ام رو  به خنده تبدیل شتتتد و ستترشتتو  لبخندش 
 ب*و*سید و گفت : 

 ببخش  معذرت مي خوام ..لطفا منو-
  

                  
  
  

خیره نگاهش کردم ...و به این فکر کردم که شاید االن وقتش باشه ..یه چیزایي 
 رو ازش بپرسم : 

 یوسف -
 کمي خودش رو عق  کشید : 

 جانم ؟ -
خواستم ازش بپرسم ..اما دپرسي و بي حالیش که جلوي چشمام بود منصرفم 

 کرد..منصرف از اینکه 
 از این ناراحتش کنم : شاید بیشتر 

 نمي ري؟ -
  

 تمام اجزاي صورتم رو  با دقت از ندر گذروند و با محبت گفت : 
 چرا عزیزم ...همین االن مي ریم -
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 *** 
  

شین پیاده  سف از ما شدم ..یو شین به اطراف خیره  ساعت بعد با توقف ما یب 
 شد.. 

شهر زیر شدم ..تمام  پامون بود ...کنارش که  اروم درو باز کردم و من هم پیاده 
 ایستادم ... 

شو عق  داد و با لذت  سر شو از دو طرف باز کرد و  ستا ست ... د شو ب شما چ
 گفت : 

 اینجا بهترین جاي دنیاست ..البته این موقع ش  -
  

هوا سرد بود اما مندره بي ندیر رو به رو  و بودن در کنار یوسف ..سردي هوا رو 
 کمرنگ مي کرد  

 ...چشماش  رو  باز کرد  بهش خیره شدم
  

 به لبخندم با لبخند پاسخ داد  و دستشو دور شونه ام انداخت گفت : 
و البته  در کنار تو که یه چیز دیگه استت ...عاشتم اینجام ..عاشتم این هوام  -

 ...اینجا که باشم ...دیگه 
به چیزي فکر نمي کنم ...تمام رهنم پر میشتته از چیزاي خوب ...ادماي خوب 

 .روزاي خوب ..لحده هاي ..
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 خوب  
  
  
  

 با لبخند  سرم رو کج کردم و  به شونه اش تکیه دادم  
ست ...نگاهم ..به  شو ب شما شتر کرد و باز چ شونه ام بی ستش رو روي  شار د ف

 روشني شهر و خیابونا 
 کشیده شد و اروم گفتم : 

 کاش هیچ وقت بزرگ نمي شدیم -
  

 تلخي گفت : همونطور که چشماش بسته بود به 
همه چي عوض شده ..ادما..خونه ها...دوستیا..مراما...حتي نجابتم یه معني -

 دیگه پیدا کرده ...شدیم 
یه نستتل ستتوخته که فقط داره با خاطراتش زندگي مي کنه ..انگار از گذشتتته یه 

 عالمه چیز داریم وانگاري 
 نداریم ... 

  
شدم ..نگاه محبت امیزش با ب سمتم با خنده بهش خیره  شماش به  از کردن چ

 چرخید: 
 خنده هاي توام عوض شده آوا -
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حرفش یه جور شوک خفیف بود که باعک شد در عین داشتن لبخندم با تعج  
 بهش خیره بشم : 

اون موقع ها وقتي مي خندیدي از ته دل بود...وقتي صتتدام مي زدي ..انگار  -
 فقط تو دنیا یه یوسف بود 

دت مي گرفتم ...اونقدر روق مي کردي که انگاري تا ...وقتي برات کادوي تول
 اون زمون کسي برات 

چیزي نگرفته بودد ...هربار که بهت جزوه مي دادم ...زماني نبود که توش برام 
 چرت و پرت و شعر 

ننویستتي...تازه بعضتتي وقتا محبتت گل مي کرد ...و برام کادو در حد وستعت  
 مي گرفتي ..شوخیات و 

 شیرین  و به دل نشستني بود که ازشون سیر نمي شدم ...  شیطنتات انقدر
  

نه خنده گونه هام رو برجستتته کرده بود..متحیر  نه لبخند رو لبام بود و  حاال 
 یوسف بودم ..لبهام لرزیدن 

 که با ارامش گفت : 
 امش  بذار فقط من حرف بزنم ..تو فقط گوش بده -
  

زون بیرون داد...طوري که بغي در حالي که روشو ازم مي گرفت نفسش رو لر
 توي گلوشم رو حس 

 کردم   و سردي بدي  وجودم رو گرفت  
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این روزا که مي خندي ..همش به زوره ...نگاه قدیمت ...مثل بچه هابود..اما -
 االن توش پر از رمز و 

 رازه ... 
ضي وقت شلوغي و بین بچه ها بودن کلي حال مي کردي ..اما االن بع  اقدیم از 

 منم به زور تحمل مي 
 کني ... 

تمام این مدت فکر مي کردم  که فقط منم که عوض  شتتتدم ..منم که دیگه نه 
 اعصاب دارم نه روان .. 

بزرگترین ضتتربه زندگیت شتتاید این بود که هومن رهات کرده بود..و این همه 
 تغییر کرده بودي ...اما 

و  مردي بود که تمام هیکلش بزرگترین ضربه زندگي من ...دیدن همخوابي زنم با
 با پوالي زنم پوشنده 

 بود  
بهت دروه گفتم که بهشتتون شتتب داشتتتم و اونا تداهر به باهم بودم مي کردن 

 ...من دیدمشون ...وقتي 
روي تخت دو نفرمون توي هم مچاله شتتتده بودن دیدمشتتون ...بوي متعفن 

 عرقشون  هنوزم که هنوزه 
 توي بینیمه ... 
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جراي  یوسف صورتم پر از اشب شد ..چشماشو بست و باز کرد و از حرفا و ز

 گفت : 
به زور  و التماس صیغه ات کردم ...مي دوني چرا ؟..مي دوني چرا مجبور به -

 تصمیم گیري فوریت 
 کردم ...چون ..چون ... 

  
 نفسش رو به زور بیرون داد و گفت : 

 ؟ چون مي دونستم خواستگاري که ازش حرف مي زني کیه -
در ستتکوت به گریه هام اجازه دادم  که راحت تر از روي گونه ام ستترازیر بشتتن 

 ..سرم رو پایین گرفتم 
ست - سیدم قبل از به د ست بخورم ...تر شک سیدم که باز  سیدم ..تر چون تر

 اوردنت ..باز شاهد تخری  
 شدن تمام غرور و شخصیتم باشم  

  
 به خنده افتاد: 

وجود ترحم انگیز..که توام بهم ترحم کردي ...امیر اما یه ادم بدبختیم ..یه م-
 حسینم بهم ترحم کرد ... 
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دستش رو  سریع مشت کرد ...و زود  قبل از سرازیر شدن اشکش ..اشب زیر 
 چشمش رو پاک کرد و 

 خیره به رو به روش  با زهرخند گفت : 
  

                  
  

اره برنامه هاشتتو یه جوري اماده فهمیده بودم دوستتت داره ...فهمیده بودم ..د-
 مي کنه که زود ازت 

خواستتتگاري کنه ...فهمیده بودم تو چشتتمشتتو گرفتي ..اما  براي اینکه ازت 
 دورش کنم ..ازت خواستم 

صیغه ام بشي...که خیالم راحت شه ...چون مي دونستم دیگه جذابیت گذشته 
 رو برات ندارم ... 

  
ي از توي ماشتتینم ...نگاهتون کردم ...یا تمام اون شتتبي که توي رستتتوارن بود

 اونش  باروني وقتي تو 
 رو رسوند دم  خونه ات ... 

  
روز بعدشو... یادته باهات سر سنگین بودم ؟.....واقعا باهات سر سنگین بودم 

 ..اخه دلم ازت پر بود  
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شه ..که دیگه  صیغه امون با شاهد  ضر که  سینو اوردم مح صا امیر ح صو مخ
 نداشته باشه ...  باهات کاري

اونم مردونگي کرد و عین یه مرد کشتتید کنار ...حتي بعد از اون دیگه نگاهتم 
 نکرد ... 

  
 به زور خندید: 

 حالم داره از خودم بهم مي خوره -
  

شنگش که مختص  خودش   صداي خاص و ق ست و با  شو  ب شک شماي پر ا چ
 بود شروب کرد به زمزمه 

 کردن : 
  

 لمو از تو سینه در بیارم کاشکي میشد این د-
  

 پاره کنم دور بریزم .... یه دل بهتر بیارم 
  

 یه دل که توش غم نباشه  
  

 غصه و ماتم نباشه 
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 یه دل که عین سنگ باشه 
  

                
  
  

 زشتي ها توش قشنگ باشه 
  

به هم هم افتادم ..دستشو پایین تر اوردم و روي بازوم گذاشت و کمي فشارش 
 داد..تن صداشو باالتر 

 برد و چشماشو محکم تر بست : 
  

 دلي که توش راز نباشه -
  

 یه دلبر ناز نباشه 
  

 به غصه و غم هیچ دریش 
  

 توي دلم باز نباشه 
  

 دلي که توش راز نباشه 
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 یه دلبر ناز نباشه 
  

 به غصه و غم هیچ دریش 
  

 توي دلم باز نباشه 
  

 اي خیس بهم خیره شد : چشماشو باز کرد و با چشم
  
  

                
  
  

 دلي که توش راز نباشه  -
  

 یه دلبر ناز نباشه 
  

 به غصه و غم هیچ دریش 
  

 توي دلم باز نباشه 
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 دلي که مثل قصه لیلي و مجنون نباشه 
  

 کاشکي میشد ....کاشکي میشد  
  

 اما مي دونم نمیشه 
  

 اما مي دونم نمیشه 
  
 *** 

طول مستتیر تا خونه توي خودم بودم ...یوستتف گرفته و بي حال ...فقط  تمام
 سعي مي کرد که خوب 

به روش خیره  به رو  باره  خت و دو ندا به من مي  گاهي  گاهي ن باشتتته ...
 میشد..ش  هرچه تاریکتر ..دل 

 هاي ما هم بي روه تر و دور تر از هم مي شد 
  

                 
  

یزي نمي تونست ترمیمش کنه ...شاید عشم فقط یه شکاف عمیم ..که هیچ چ
 مي تونست یه مرهم 

 کوچیب باشه ...مرهمي که هیچ تضمیني براش نبود  
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 به جلوي خونه که رسید ...ماشین رو خاموش کرد و بهم خیره شد... 
 سرم رو باال بردم و توي صورتش دقیم شدم .. 

 لبخند زد  
 داهر به چیزي که از ته دل نبود ..خیليدیگه لبخندي نداشتم که باش بزنم ...ت

 برام سخت بود ... 
 باال نمیاي ؟ -
  

 سري تکون داد و با لبخند گفت : 
 نه -

 و با همون لبخند ادامه داد: 
 باید برم یه جایي -
 مگه خونه ات نمي ري؟ -

 نگاهشو ازم گرفت و به دستش که روي دنده قرار داده بود خیره شد ...: 
 مدارکو بفرسته ...دیگه نمیشه منتدر اون شد   کتي نمي خواد-
  

 لبهاي خشکم رو با زبون تر کردم  
توام فردا برو بیمارستان ...بي خودي مرخصي نگیر ....مي خوام تا فردا  همه -

 چي رو تموم کنم 
  

 نگران به نیم رخش نگاه کردم : 
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 مي خواي چیکار کني یوسف ؟ -
 زد ...:  صورتش رو به سمتم برگروندن لبخند

 زندگي  -
 مضطرب شدم : 

  
                   

  
 یعني چي؟ -

 لبخند از لباش نمي رفت : 
 یعني کاري که باید از خیلي وقت پیش مي کردم ...و نکردم  -

 پرسشي در مقابلش سکوت کردم : 
مي رم پیش پدرم ...مي رم و بهشتتون مي گم که مي خوام از کتي جدا شتتم -

 ه از ...مي گم بهشون ک
 اون زندگي سگي براي همیشه  سیر شدم ...مي خوام خودمو راحت کنم  

  
 لبخند عجیبش دلشوره امو بیشتر مي کرد 

 مجبورن که موافقت کنن ... -
  

 ترسیده از تصمیم ناگهاني یوسف ..التماس رو توي چشمام ریختم و گفتم : 
 نه یوسف ..بذار خود کتي پیش قدم بشه ...تو -
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 ند داشت و نگاهش داشت دیوونه ام مي کرد ...: هنوز لبخ
نه ..این زندگیو رو باید خودم تمومش کنم ...منتدر کتي شتتدن ...فقط وقت -

 تلف کردنه ... 
 ولي یوسف  -

 خودشو جلو کشید و اروم و نرم ب*و*س کوتاهي به لبهام زد و گفت : 
رید یم ...کلي خفردا بعد از بیمارستتتان مي ریم و به بقیه تفریحامون مي رستت-

 دارم که مي خوام برات 
 بکنم 

  
 چشمامو با عذاب وجدان بستم و باز کردم : 

 یوسف ... موحد. -
  

 سرشو با همون لبخند سریع تکون داد و گفت : 
که بخواد - مي دونم ...بهش جواب رد دادي..وگرنه امیر حستتین ادمي نبود 

 بکشه کنار ..اونم با حرف 
 من ... 

  
                  

  
 سرمو پایین گرفتم ...: 
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 اگه بهت نگفتم ..به خاطر این بود که  -
مي فهمم ..انقدر براي خودت پیچیده اش نکن ... اگه دوتاتون بهم نگفتید -

 چون چیزي بینتون نبوده ...و 
 هر دوتون  بهترین تصمیمو گرفتید..من ناراحت نیستم  

  
 ده بود : سرمو بلند کردم ...حرفاش اشفته ام کر

 من دوست دارم یوسف .. -
 خندید : 

 مي دونم -
 نگرانش شدم : 

 از روي ترحم نیست دیوونه -
 بازم مي دونم دیوونه -

 عصبي شدم : 
 میشه حرفامو جدي بگیري و انقدر نخندي ؟ -
  

خندید و راحت به عق  تکیه داد و  در حالي که به نگاه نگرانم چشتتم دوخته 
 فت : بود  با لحن بانمکي گ

شم ...حاال - شه ..بي خیالت نمی سمیم ن ست دارم ...تا زن ر صل منم که دو ا
 راحت شدي؟ 
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 با چشماي خیس نگاهم رو ازش گرفتم و  به بیرون  چشم دوختم : 
نه ..راحت نشتتتدم ...چون داغوني..چون حرفامو باور نمي کني ..چون فکر -

 مي کني هنوزم دارم بهت 
 ترحم مي کنم  

  
 وندم به سمتش : سرمو بگرد

احمم تو یه درصتتد فکر کن که بخوام با اون ادم بد اخالق مغرور زندگي کنم -
 ..اصال مگه  امکان 

داره ؟...من اصتتال نمي تونم تحملش کنم ...اونوقت تو فکر مي کني ...من یا 
 اون بهت ترحم کردیم ...تو 

 منو اینطوري شناختي یوسف  ؟ 
  

                  
  
  

شب روي گونه امو پاک کرد و بهم لبخند راحت  شو بلند کرد و ا ست سوده د و ا
 زد: 

میدوني مترسب تنهاي تو ي مزرعه ...  وقتي   کاله بد صدا ... اومد و روش -
 نشست ...  چي بهش 

 گفت ؟ 
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اشکام بیشتر شد با پشت انگشت اشاره اش ..اشکاي اونطرف صورتم رو هم 
 گرفت و با حسرت گفت : 

 چي میخواي نوکم بزن ، ولي تنهام نزار ! گفت هر -
  

سینه اش یه  شت روي  شدم و با م سمتش خم  شد ...به  صداي هم هقم بلند 
 ضربه محکم کوبیدم  : 

 دیوونه اي.. دیوونه ... -
 مچ دست مشت شده ام رو گرفت ..زار زدم و نالیدم : 

من همیشتتته حاال من کالغم ...؟یعني دارم آزارت مي دم ؟احممِ دیوونه ... -
 دوست داشتم ...هنوزم 

شتم کار به یه هفته هم  ساده بود که حتي نذا ستگار  دارم ...موحد فقط یه خوا
 بکشه ..همون روز که 

 ازم  خواستگاري کرد..شبش بهش جواب رد دادم ... 
  

با اون یکي دست ازادم ..یه مشت دیگه زدم به سینه اش ..گریه ام شدت گرفت 
  ..خندید..دیوونه شده

یه جوري بود...بوي  گه استتتت ...حرفاش  عالم دی بود ...فکر مي کردم توي 
 دوري مي دادن .. 

امروز صتتبح که دیدمت ... خیلي قشتتنگ شتتده بودي ...نمي دونم تویي که -
 توي  هر دفعه داري قشنگتر 

 میشي  یا این منم که دارم  عاشم تر میشم ؟ 
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کرد و دستتتاشتتو دورم حلقه  خودمو تو آ*ه*و*شتتش رها کردم ...دستتتامو رها

 کرد...هنوز باورم نداشت ...بند 
 بند وجودم از درد صداش و نگاهش از هم گسسته مي شد.. 

اما اون باز نمي فهمید که دوسش دارم ...فکر مي کرد دلم یه جاي دیگه است  
 ..پیش کس دیگه 

ساس گ*ن*ا*ه مي کرد ...از اینکه منو از یه نفر دیگه دور کرد ست ..اح   ه بودا
 .. 

.اما توي همین احستاس گ*ن*ا*ه بازم نمي خواستت ازش دور بشتم ..سترم 
 روي سینه اش بود دستشو 

صورتم  شکهام همین طور  شید  ..ا شالم روي موهام ک اروم باال اورد و از ریر 
 رو خیس مي کردن که توي 

 نوازشاي  دلگرم کننده اش با زمزمه و صداي گرفته اي گفتم : 
دفتر ندارد ...ش*ر*ا*ب عاشقي ساغر ندارد... بدو گفتم که  کالس عشم ما-

 مجنون تو هستم ...هنوز آن 
 بي وفا باور ندارد.. 

  
                  

  
 و با هم هم اروم و بي قدرت به سینه اش  باز ضربه زدم  و با ناتواني گفتم : 
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 باور ندارد..باور ندارد -
  

 ي زد فقط مي خواست لمسم کنه ... محکم منو به خودش چسبوند ..حرف نم
شده بود...اونقدر هم ترک پیدا کرده بود که هر لحده اماده  ستني  شک سف  .یو

 شکستن بود ... 
وقتي بینیش رو  کشید باال فهمیدم که اونم داره  گریه میکنه ..چقدر راحت این 

 روزا خودشو پیشم 
ر سوال مي برد ..اما برمال مي کرد ...چقدر راحت مرد بودنشو با گریه هاش زی

 فقط براي من .. 
شفتگیش  پي  شته بود که احدي به این همه ا ستان نذا سف حتي توي بیمار یو

 ببره ..و همیشه 
خودشو پشت  نقابي از شادي و خنده پنهون کرده بود..اما اونم ظرفیتي داشت 

 ..ظرفیتي که همیشه 
ست ...و به خودش اجازه مي دا شک شد..مي  شو پیش من لبریز می د ..که خود

 به راحتي جلوم خالي 
 کنه ...تا که راحت بشه ..جا براي نفس کشیدن پیدا کنه ... 

 چقدر خوب بود که تا این حد به دردش مي خوردم  
  

که توش ه*و*س نبود رو   آ*ه*و*ش تنگش ...رو دوستتتت داشتتتم ...محبتي 
 دوست داشتم ...یوسف همه 
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ن ستتتالها به دنبالش بودم ...اما کاش وجودم بود ...همه اون چیزي که توي ای
 باورم مي کرد..کاش انقدر 

احستتاس گ*ن*ا*ه نمي کرد ...کاش مي دونستتت ..دلم اینجاستتت ..پیش 
 خودش ...پیش محبتاش ..پیش 

 نگاهاي عاشقانه اش  
  

که مي خورد ...دلم رو هوایي تر مي  نه و گوشتتم  به گو ماي نفستتش  گر
 کرد...سکوت ش  ...بارش نم 

ون ..توي ماشتتیني که شتتده بود همه خاطرتم با یوستتف ...بي طاقتم مي نم بار
 کرد: 

 آوا ..خیلي دوست دارم ..خیلي ..حتي بیشتر از تصورت -
  

صداش مي لرزید..سرم رو بیشتر به سینه اش فشردم ...صداي  ضربان قلبش 
 اروم و یکنواخت بود 

شه ..بي ست تند بزنه ..نا آروم با شم  ...اما من دلم مي خوا شه ...اما قلب قرار با
 داشت بهش نامردي 

مي کردي ...یوستتف یه جوري رفتار مي کرد که انگار مال اون نیستتتم ..فقط 
 وظیفه داره نگه داریم کنه 

 ...ازم محافدت کنه .... تا اسیبي بهم نرسه 
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دستمو به بازوش کشیدم ..فقط محکم نگه ام داشته بود..مسخ مسخ بود..هیچ 
 دش واکنشي از خو

نشتتون نمي داد ....نگاهش دیگه پیشتتم نبود ...حال و هواي بدي بود ...کافي 
 بود که فقط ل  تر 

  
                   

  
شدم ...تا اخرش ..تا اخرین لحده اش  کنه ..اونوقت بود که باهاش همراه مي 

 ...تا هر وقتي که اون مي 
 خواست حاضر بودم وجودمو بهش بدم  

شتتمام چرخید به ستتمت صتتورتش ...نگاه یخ زده اش به اما نمي گفت ...چ
 بیرون از ماشین و به نور تابیده 

 شده  روي زمین ...تیر چراه برق بود.. 
بارون شتتدت گرفته بود..که صتتداي زنگ گوشتتیش ..توي فضتتاي مملوء از 

 حسرتهام پیچید...صداي 
اهش به دلخراشي داشت ..گوشم رو ازار مي داد...اما قطع نمي شد...هنوز نگ

 بیرون بود...نمي 
دونستم توي دلش چي مي گذره ...واقعا نمي دونستم ...کاش موحد همه چي 

 رو مي گفت ... 
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ندونستتتن توي دنیاي عجی  و غری  یوستتف ..عین خود مرگ بود ...وقتي 
 صداي زنگ گوشي قطع شد 

شتم ...نگاهم کرد ...اما بر خالف چند دق سینه اش بردا سرم رو از  روي   یقه..
 پیش با محبت ...نه یخ 

 زده ... نه بي روه 
 دیگه برو خونه ...فردا تو بیمارستان مي بینمت -

خیره نگاهش کردم که شتتاید چیزي بگه ...اما ستتکوتش ...انتدارم رو به یاس 
 تبدیل کرد..یاسي که 

 مجبور شدم دوباره خواسته امو تکرار کنم : 
 نمیاي باال؟ -

..شتتاید بتونم روش تاثیري بذارم ..شتتاید بتونم با توي نگاهم خواهش ریختم .
 یب ش  بودن در کنارش 

ضرم مال اون  شون بدم که حا ...این همه بي قراریش رو از بین ببرم ...و بهش ن
 باشم ..تا باورم کنه 

...بدونه که چقدر برام با ارزشه ...حتي تا این مرحله هم مي خواستم پیش برم 
 ...یوسف داشت نابود 

 ..باید کاري مي کردم  میشد 
  

اما اون در برابر  نگاه و درخواستم فقط دستش رو بلند کرد و کامل روي گونه و 
 چونه ام 
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 گذاشت ...نگاهش به زور مي خندید: 
یه قولي بهت دادم ...که تا اخرشم باید پاش وایستم ...ارزش تو خیلي خیلي -

 بیشتر از این حرفاست  
  

ست دیگه اش رو باال اورد نگاهم رو از خجالت ازش د شد ...د زدیم ..متوجه 
 و با دو دست کامل صورتم را 

 قاب گرفت و مجبور کرد به چشماش رول بزنم 
 تو انقدر قشنگي داري که حاال حاالها کار من و تو  به اونجاها نکشه ... -
  
  
  

شماي  سته جلوتر اورد و با چ سرش رو  آه شدم ...لبخند زد و  صورتش  محو 
 لبهاش رو روي لبهام بسته 

گذاشت و براي چند ثانیه لذت بخش ..لبهام رو ب*و*سید ....تمام وجودم به 
 اتیش کشیده شد ..دست و 

 دلم لرزید ... 
شو هم   ستها شتن لبهاش از روي لبهام د تو حال خودم نبود که همزمان با بردا

 از صورتم جدا کرد و 
 گفت : 

 حاال برو باال..فردا مي بینمت ... -
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با چشتتماي خیس بهش خیره شتتدم ..نگاهشتتو ازم نمي گرفت ...ستترمو پایین 
 گرفتم ...و دستم به سمت 

 دستگیره رفت . 
 وقتي پیاده شدم بهم خندید و گفت : 

 خواباي خوب ببین ..منم توش زیاد ببین -
  

به زود خندیدم ..بارون تمام هیکلم رو خیس کرد ه بود ...شیشه رو پایین داد و 
 خوري گفت : با دل

 خیس شدي برو تو  -
هیچ کلمه اي به زبونم نمي اومد که بهش بگم ...برگشتتتم و به ستتمت در رفتم 

 ...منتدر بود که برم تو  
ایستادم ...به سمتش چرخیدم  و باز نگاهش کردم ... بهم خندید و یه دفعه داد 

 زد و بلند گفت :: 
 مي دونم دوسم داري ..برو تو ..خیس اب شدي  -
  

در حالي که به گریه افتاده بودم ....خندیدم ...خندیدم و اون ندید...چون از 
 دیدن اشکام ناراحت شد ...و 

ستترشتتو برگردوند...و من براي اینکه بیش تر از این عذاب نکشتتم ...توي یه 
 لحده درو  بستم .. 
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 م.و بدتر از توي ماشین زدم زیر گریه ...دلم گرفته بود...مي خواستم خالي بش
 ..از این همه سنگیني 

شده بودم ...این همه بغي نفهمیدم یهو از کجا اومدن که هر چي  سته  دلم خ
 گریه مي کردم تموم 

نمي شتتدن ...فقط تو دلم خدا  خدا مي کردم  که امشتت  زود بگذره ..خیلي 
 زود ...شاید براي فردا حالم 

 بهتر مي شد 
 فصل  سیزدهم : 

  
 ل گوشي به راننده گفتم : دست کردم تو کیف و به دنبا

 لطفا تا جلوي بیمارستان برید -
  

                 
  

 راننده چشمي گفت و حرکتش رو کندتر کرد و گفت : 
 مثل اینکه تصادف شده ...اشکالي نداره دور بزنم و از یه مسیر دیگه برم  -

 گوشیمو در اوردم و شماره یوسفو گرفتم ..و به راننده گفتم : 
  

 نه -
 بعد از دو سه تا بوق  رو پیغام گیر  رفت و با خنده گفتم : 
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سالم اقاي تنبل ...فقط زنگ زدم بگم ...ساعت چند از بیمارستان بزنم بیرون -
 ؟راستي برنامه ریختم 

امروز بریم پاتوق دوره دانشتتجویمون ... ....فقط قبلش باید یه ستتر برم خونه 
 ...براي زهرا قرار بود یه 

که یادم رفت برش دارم ...انقدر عجله داشتتتم که یادم رفت ...از  چیزي بیارم
 ترس دیر نرسیدن انداختم 

 براي بعد از بیمارستان 
..پیغاممو گرفتي زود باهام تماس بگیر...بعد از یه روز تعطیلي  نمي خوام دیر 

 برسم بیمارستان که 
شه ...هرچقد ست شبم که د ست کله امو مي کنه ..بهانه دی  ر که از توموحد  پو

 خوشش میاد ازمن 
تا یکم  باال و براش  زن بگیریم .. ید خودمون براش استتتین بزنیم  با متنفره ...

 مهربونتر شه ...خدا به دادم 
برستته ..یه ربع دیر کردم ..بخدا امشتت  بهم شتتیفت شتت  مي ده ..مي دونم 

 ..تماس یادت نره ..منتدرم  
 رستان متوقف کرد و گفت : سرمو بلند کردم ..راننده ماشینو جلوي بیما

 بفرمایید خانوم ..رسیدیم ... -
  

با لبخند دست توي کیفم کردم ... چندتا اسکانس در اوردم و بهش دادم و زود 
 پیاده شدم .. 
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دیر کرده بودم ...با عجله گوشیمو رو توي کیفم انداختم و بي توجه به اسانسور 
 از پله ها باال رفتم .. 

وه شتتده بود..فکر کنم به خاطر تصتتادفي که نزدیب بیمارستتتان حستتابي شتتل
 بیمارستان اتفاق افتاده بود 

 ...این همه رفت و امد بود  
به ستتمت در ورودي بخش رفتم ...نفس  له رو رد کردم و  نفس زنان اخرین پ

 عمیقي کشیدم و دروباز 
کردم ...با ندیدن کسي توي بخش ..نفس اسوده اي کشیدم و با لبي خندون به 

 رست رفتم ...دو  سمت
 نفر از بچه ها غمبرک زده ..رو به روي هم نشسته بودن 

شم  ستم پر انرژي تر از دیروز با سالم کردم ...امروز مي خوا شون  با خنده به
 ..مثل دیروز...... جواب 

ستتالممو اروم دادن ...لباستتمو که عوض کردم ...  از رستتت خارج شتتدم و به 
 سمت استیش رفتم ...اما 

پیدا نکردم ...تب و توک پرستتتارا مي اومدن و مي رفتن ...گاهي هم کستتي رو 
 همراهاي بیمار توي راهرو 

ستترک مي کشتتیدن و یا مي رفتن بیرون ..گوشتتیمو دور گردنم انداختم ..امروز 
 نباید هیچ بهانه اي دست 

 موحد مي دادم  
 چرخیدم و به انتهاي ستالن نگاهي انداختم ..تعج  کردم ...بخش هیچ وقت

 انقدر سوت و کور نبود .. 
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شیدم  سرک مي ک سمت بخش جراحي به راه افتادم ..در این بین به اتاقا هم  به 

 ...خوشحال بودم که 
موحدو نمي دیدم ..با شیطنت به خودم خندیدم ...و قایمکي به گوشیم نگاهي 

 انداختم .. 
شتم  ...پس چرا من  سف دا شنیده بودم ؟...باز به راهرو یه تماس از طرف یو ن

 نگاهي انداختم ..کسي 
نبود..گوشتتیمو زود در اوردم و شتتماره اشتتو گرفتم که در بخش جراحي باز 

 شد..از ترس گوشي رو 
 انداختم توي جی  روپوشم  

هومن مقابلم ظاهر شد ...نه احساس تنفر  بهش داشتم نه دلتنگي ... خواستم  
 ازش رو بگیرم که با 

س ستامو دیدنم  سرتا پام انداخت ..د ستاد و چند ثانیه اي  نگاهي به  ر جاش ای
 تو جی  روپوشم فرو 

 بردم و اماده توهیناش شدم ..اما کامال اروم  و بي حرف از کنارم گذشت .. 
  

گیج برگشتم و به رفتنش خیره شدم ...هومن توي هر فرصتي براي حرف زدن با 
 من استفاده مي کرد 
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 شده بود که بي حرف از کنارم گذشته بود ؟... ..اما امروز چش 
شتتونه هامو باال انداختم و در بخش جراحي رو باز کردم ...اینجا هم ستتوت و 

 کور بود و گاهي چند نفري 
 از خدمه مي اومدن و مي رفتن 

شب و تردید افتادم ...نکنه امروز روز تعطیل بود  ضعیت موجود به  کم کم از و
 دم ...و من  ازش بي خبر بو

 ؟ 
  

مسیرمو تغییر دادم و به  سمت بخش انژیو رفتم ..دکتر کاظمي روي صندلي با 
 ناراحتي نشسته بود و 

 دو نفر از بچه ها باالي سرش وایستاده بودن  
  

 لیال که چشمش به من افتاد ...با نگاهي غمگین بهم خیره شد.. 
 ون رفت ز اتاق بیرنگران شدم و ..به سمتشون رفتم که دکتر کاظمي بلند شد و ا

 لیال ..یهو زد زیر گریه  
  

صدام در  شروب کرد به گریه کردن ... صدا  ..فاطمه هم به گوشه اي رفت و بي 
 نمي اومد... تنم به لرز 

 افتاد... اروم به لیال نزدیب شدم و گفتم : 
 چي شده لیال؟ -
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 زماز روي مقنعه دستتتي به گلوش کشتتید و همونطور که گریه مي کرد روشتتو ا
 گرفت و گفت : 

  
 ببخش االن نمي تونم حرف بزنم ... -
  

                  
  

 و از اتاق خارج شد 
  

شتم ..تب توک از  سمت بخش برگ شدم و به  سترس از بخش انژیو خارج  با ا
 بچه ها سرو کله اشون 

 پیدا شده بود.. 
  

 بعضیا چشماشون قرمز بود و بعضیا هم هنوز گریه مي کردن 
  

شد..دو نفر رنگ شد و به من خیره  سور خارج  سان شوک زده از ا م پرید ...اتنا ..
 دیگه از بچه ها پشت 

 سرش با چشماي قرمز خارج شدن 
  

 هول کردم و به طرفشون رفتم و با نگراني پرسیدم : 
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 چي شده بچه ها؟چرا همتون دارید گریه مي کنید ؟ اتفاقي افتاده ؟ -
  

تم و به در اتاق موحد خیره شتتتدم ..درش بستتته توي یه لحده با ترس برگشتت
 بود..دري که همیشه باز بود 

 ..رنگ صورتم مثل گچ شد ...سریع برگشتم و به الهه نگاه کردم  
  

دستشو گذاشت روي دهنش ...و با هم هم قدمهاشو به سمت رست تند کرد 
 ..اتنا هنوز شوک زده 

 ود به دیوار تکیه داده و به رو به روش خیره شده ب
  

 با ترس بهش نزدیب شدم و دستمو روي شونه اش گذاشتم و پرسیدم : 
تو رو خدا اتنا.. چي شتتتده ..؟چي شتتتده که اقایون هم دارن گریه مي کنن -

 ؟براي موحد اتفاقي افتاده ؟ 
  

سرشو باال اورد و تو چشمام خیره شد ..و یه قطره بزرگ اشب از گوشه چشمش 
 فرو افتاد  

  
 ریخت که با صدایي که اصال براي خودش نبود گفت : دلم هوري فرو 

 آوا...دکتر  -
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رنگ صورتم سفیدتر و دستام سردتر شدن ... فشارم بین افتادن و نیفتن منتدر 

 حرف اتنا...موند  
  

 دکتر چي ؟ -
 دستشو به زیر مقنعه اش برد و گفت : 

 نیم ساعت پیش ...نیم ساعت پیش .... -
  

 تا حرف بزنه : جونمو اورد باال 
 تموم کرد -
  

شتتوک زده با چشتتمایي که توش  از حلقه هاي اشتتب پر شتتده بود به اتنا خیره 
 شدم ...صدام در نمي 

 اومد..به زور و بریده بریده ازش پرسیدم : 
 یعني چي که ....تموم کرد؟ -
  

 اب دهنشو با بغي قورت داد : 
ست کاري براش بکنه ..اخه خیلي بد - صادف کرده بود..واي هیچ کس نتون  ت

 خدا..باورم نمیشه  
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 دستم شل شد و از روي شونه اش پایین افتاد 
 بیچاره .....واي اوا..باورم نمیشه -

 دیگه نتونست ادامه بده و  یهو بلند زد زیر گریه 
  

شوک زده دو قدم ازش فاصله گرفتم و بهش خیره شدم ..دستاشو روي صورتش 
 گذاشت و تکیه به 

 ه سمت پایین سر خورد و بناي گریه کردن گرفت دیوار ب
  

قفستته ستتینه ام از هجوم بغي به شتتدت درد گرفت ...در بخش جراحي باز 
 شد..از صداي حرکت درا..به 

 همون سمت با دهني نیمه باز و لباي خشب چرخیدم  
  
  
  
  

 اما همین که نگاهم به موحد افتاد...با ناباوري بهش خیره شدم ....موحد کمي
 دورتر ...اما سرپا با 

صورتش پرید..چهره اش یه  ستاده بود ..وقتي منو دید..رنگ  شمایي قرمز ای چ
 جوري شده بود .. 
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ستیناي روپوشش ...چند لکه خون به طور زننده اي  سر ا چشمام سر خورد به 
 داشتن  خودنمایي مي 

 کردند...باز به چشماش خیره شدم ... 
  

ل اشتتفته اي که تا به حال تا اون روز ... ازش  ندیده لبهاي نیمه باز موحد و حا
 بودم ..وحشت  و ترس 
 رو به وجودم گره زد ... 

  
لبهام لرزید..پلکهام چندین بار بدون اینکه من بخوام باز و بسته شدن ..طوري 

 که تمام اون حلقه هاي 
 اشب از حصار چشمام ازاد شدن و بي معطلي بیرون افتادن   

  
یره به موحد عق  عق  به ستتمت در خروجي انتهاي راهرو به راه بي اراده خ

 افتادم ...وقتي موحد اینجا 
 بود ...پس بچه ها داشتن براي کدوم دکتر گریه مي کردن ...؟ 

  
 این همه دکتر توي بیمارستان بود ...اما دلم چرا انقدر گواه بد مي داد؟ 

ده بشه و از وجودم جدا ضربان قلبم شدت گرفت ..انگار مي خواست از جا کن
 شه 
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موحد دستتتشتتو بلند کرد که صتتدام بزنه ..اما با دیدن صتتورت رنگ پریده ام 
 ...وحشت زده سرجاش 

ایستاد..به انتهاي راهرو که رسیدم ..سریع چرخیدم و دروباز کردم و به سمت 
 پله ها دویدم  

  
ه  حتي گاهي از شتتتدت ترس ..قدرتي پیدا مي کني باور نکردي ....طوري ک

 فراموش کردم  چطور اون 
 همه پله رو یب نفس پایین دویدم ... 

  
شلوه  سر همه   ستادم ... شدم ..جلوي در ورودي ای وارد بخش اورژانس که  

 بود ...اما مي شد از نگاه 
 پزشکا و پرستارا پي به همه چي برد.. 

  
  

ضیا ماتم ز شب بود و بع شون پر ا شما ضیا چ سعيهمه بي حال بودن ...بع  د 
 مي کردن به کاراشون 

 برسن 
صداي ایماني... پرستار بخش اورژانس توي گوشم پیچ  گیج و حیران بودم که 

 خورد و خورد تا وادار  به 
 حرکتم کرد ...کمي جلوتر رفتم  و پشت پرده سبز رنگ دور تخت ایستادم  
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شاید فهمید ضح بود ... صداش کامال وا ستار کناریش حرف مي زد ...  هبا پر
 بود که من اون پشت 

 ..ایستادم و دارم به حرفاشون گوش مي دم  : 
 خیلي بد مرد ..بنده خدا..بیچاره پدر و مادرش .. -
  

 پرستار مقابلش با چشماي گریون گفت : 
 به خانواده اش خبر دادن ؟ -
  

 ایماني سري تکون داد و با فین فین گفت : 
 جاش توي سرد خونه باشه ... بیچاره فکر شم نمي کرد امروز اول صبحي -
  

تمام بدنم سرد و ِسر شد...اما ایماني همچنان ادامه  داد..تا داغون ترم کنه ...تا 
 از ندگي ساقطم 

 کنه : 
حد... یزداني رو چطور زد - فت تموم کرد...نبودي ببیني مو تا دکتر یزداني گ

 کنار  و رفت باال سرش 
موحد بیچاره خودش مي دونستتت ..همه شتتوک زده عق  وایستتتاده بودیم ...

 تموم کرده ..اما باورش 
شد...تا حاال اینطوري ندیده بودمش ..هر کاري مي کرد که برش گردونه  نمي 

 ..اخر سرم تقوي رفت 
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جلو ...کشتتیدتش کنار...بخدا اگه ماها نبودیم همونجا مي زد زیر گریه ..تمام 
 صورتش قرمز قرمز  شده 

 بود  
  

 ته اي  گفت : پرستار با صداي گرف
اره دیدم یهو با عصتتبانیت از اینجا زد بیرون ..چه روز بدیه امروز ...اخه چرا -

 اینطوري شد ؟ 
  

مام ستترازیر  که تالش مي کردم نفس بکشتتم ... اشتتتب از چشتت حالي  در 
 شد..موحد فقط براي یه نفر 

 اینطور دست و پا مي زد ..فقط براي یه نفر  
  
  

.ستترم به دوران افتاد..اطرافم رو خوب نمي تونستتتم ..نمي تونستتتم باور کنم .
 ببینم ...دستم رو از زیر 

مقنعه روي گلوم گذاشتتتم ..تنگي نفس چه درد بدیه ...تازه مي فهمیدم یعني 
 چه ..نفسم باال نمي 

 اومد... 
شتیم تکیه دادم ...هیچ کس منو  سریع به دیوار پ ستمو  نزدیب بود بیفتم ..اما د

 اي نمي دید ...که صد
 ایماني دوباره تو گوشم تکرار شد: 
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 ي بیچاره فکر شم نمي کرد امروز اول صبحي جاش توي سرد خونه باشه ...ي -
  

لرزم بیشتر شد ...به زور خودمو از دیوار جدا کردم  .. به پاهام حرکت دادم و با 
 سرعت زیاد ... بي 

..بي معطلي به توجه به تنه محکمي که به یکي از همراهاي مریي زده بودم ..
 سمت سرد خونه بي 

 امان دویدم . 
  

بات نبودنش و تموم کردن این  یدم ...براي اث قدرت ...فقط دو با  با ترس ...
 کاب*و*س لعنتي ...همه مي گفتن 

 مرده ..اما اسمي ازش نمي بردن ..پس شاید من اشتباه مي کردم  
  

...دو نفر از خدمه اقا تمام محوطه رو دور زدم  و یکراست وارد سرد خونه شدم 
 ..تختي خالي رو به 

صورتمو پاک کردم ..با  شکاي روي  ست ا شت د سمت در هل مي دادن ..با پ
 تعج  نگاهم کردن و از 

 کنارم گذشتن ... 
  

نمي دونستتتم کجا باید برم که مستت ول ستترد خونه اقاي اجاللي  رو دیدم با 
 چشماي گریون  بي خیال 
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 سوندم و پرسیدم  : رسوا شدن ... خودمو بهش ر
 دکتر سلحشور کجاست ؟ -
  

 تاکیدم روي اسمش بود  
 اجاللي چند ثانیه اي بهم خیره شد و گفت : 

 برو دخترم ..اینجا براي چي اومدي؟ ..برو -
  

 صدام لرزید : 
 کجاست ؟ -
  
  
  

اجاللي که دیگه براش این چیزا  طبیعي شده بود با محبت پدرانه اي نفسش رو 
 بیرون داد و   پر حسرت

 گفت : 
شا- سمته  Ϳخدا بیامرزتش ..ان  سر خوبي بود ..ق شه ..پ شت با که جاش به

 دیگه ..کاریش نمیشه کرد  
  

چرا این مرد مراعاتم رو نمي کرد؟...چرا داشتتت باهام  این شتتوخي بي مزه رو  
 مي کرد؟..بي انصاف 
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صال به این فکر نکرد که با همین حرفش قلبم  به هزاران  ت شا د و از که  تبدیل 
 هم پاشید ....یعني 

 واقعا  داشت درباره یوسف حرف مي زد ...؟ 
  

سنگیني رو  شد ..چون که دیگه  طاقت این همه  حتي روه هم از بدنم فراري 
 نداشت  

چشمام سیاهي رفتن ...سقف باالي سرم جلو و عق  مي شد...خطوط راست 
 رو گم کردم ... 

صم کرده بود ... سم به طور کامل بند اومده بود ...هواي اونجا اجاللي خال نف
 خیلي سنگین شده بود ... 

  
حالم رو که دید قدمي به ستتمتم اومد...نگرانم شتتده بود ...مي خواستتت به 

 سمت در خروجي هدایتم 
 کنه 

که چیزي  ته دلم گفت ..حرفش دروغه ...دروه ...یهویي قدرت گرفتم و   با  
 عصبانیت  پسش زدم و وارد 

 بخش اصلي که جنازه ها رو اول مي بردن اونجا شدم ... 
  

ید ...وارد اتاق که شتتدم  تا تخت دیدم که روي همشتتون پارچه  به دنبالم دو
 کشیده بودن 
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 ترسیدم و سر جام ایستادم ..اجاللي نگران به دنبالم اومد و گفت : 

 دخترم ..برو... براي ما شر درست نکن -
امو خون گرفته بود ...اجاللي حرف مي زد اما من باورم نمیشد...جلوي چشم

 هیچي نمي شنیدم 
 ...فقط یکسري حرفاي درهم و برهم ..که برام شبیه وز وز بودن  

  
به طرف اولین تخت ..با ترس و تردید رفتم ..گوشه پارچه رو گرفتم و با قورت  

 دادن اب دهنم ..زدمش 
 مي زد  کنار ...یه پیرمرد که انگار داشت بهم لبخند

  
  
  

جرات پیدا کردم و بي توجه به اجاللي که مدام مي خواست برم بیرون رفتم سر 
 تخت بعدي و پارچه رو  
 بدون فوت وقت کشیدم  

 یه پسر جون ... و با صورتي کبود  
  

 داشتم باال مي اوردم  که به تخت سوم رسیدم ...کمي از پارچه خوني بود 
تم ..چیزي از درون بهم مي گفت ..نزن اشتتکم ستتر ریز شتتد... چشتتمامو بستت

 کنار..این خودشه ..نزن که 
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 نبیني ...نزن که داغون نشي ... 
با دستتتایي لرزون ..لبه پارچه رو گرفتم ..لرزش دستتتم بیشتتتر  و بیشتتتر شتتد 

 ..صداي یوسف توي گوشم 
 پیچید: 

 هرچقدر که مي خواي نوکم بزن ... ولي تنهام نذار  -
 باز کردم ...و پارچه رو کنار زدم   چشمامو محکم بستم و

  
با  هام  پا قدرت  خت بودم .. بدب قدر من  نامردبود.....چ قدر روزگار  یا چ خدا

 دیدن چهره غرق در خون یوسف از 
 بین رفت  ... 

 نزدیب بود سقوط کنم که دستمو به لبه تخت چسبوندم ...  
اللي از چشتتماش بستتته بود و خون از البه الي موهاش ستترازیر شتتده بود اج

 پشت سر بازومو چسبید و 
من  با عجز و ناباوري با صدایي که از ته چاه  در مي اومد نالیدم و صداش زدم 

 : 
 یوسف  -
  

کاش چشتتماشتتو باز مي کرد...کاش صتتورتش انقدر پر خون نبود ...صتتداي 
 دویدن شخصي  از توي راهرو 

 تنها صداي حاضر.... در جواب یوسف گفتنام بود... 
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ته بودم اجال که دیروز براش گرف باس یوستتف  قه ي  ل به ی لي رو پس زدم و 

 چسبیدم و خودمو کمي باالتر  
 کشیدم ..تخت تکون خورد و باز با ناباوري گفتم : 

 یوسف ..پاشو ...از این شوخیت بدم میاد..تو رو خدا پاشو  -
  

 زو ستتعي کردم تکونش بدم ...اما انگار خیلي ستتنگین شتتده بود..خوني که ا
 گوشه لبش بیرون زده 

 بود...چشمامو جذب خودش کرد  .. 
  
  

همینطور بهش خیره بودم که یب دفع با حالتي هیستریب با دستم شروب کردم 
 به پاک کردن خون 

 گوشه لبش ...خون کشیده شد روي صورتش و  پخش تر شد .. 
ار انگ دیوونه شتتده بودم ...مي خواستتتم فریاد بزنم ...اما نمي تونستتتم ..یکي

 جلومو گرفته بود..درست 
مثل  زماني که  در خواب هستتتي  و هر کاري مي کني تا فریاد بزني ..اما نمي 

 توني  ..دست و پا مي 
شد  شنوه  ...توانش ازم رفته بود..تالش کردم  ولي ن صداتو نمي  سي  زني اما ک

 ... نشد  ... 
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دم تند تند به پاک کردن از دیوونه ها بدتر شتتده بودم ... با دو دستتت شتتروب کر
 بقیه  خوناي رو ي 

شد و با  سمتم اومد که موحد نفس زنان وارد  صورتش ...اجاللي نگران باز به 
 وحشت به من خیره 

 شد..اما من همچنان با کف دو دست داشتم خونا رو پاک مي کردم ... 
 تاجاللي به موحد خیره شدو موحد با نگراني به سمتم قدماشو اروم کرد و گف

 : 
 فروزش ؟؟!! -
  

 بهش اهمیتي ندادم و باز پاک کردم ..حتي از استین روپوشم استفاده کردم 
 موحد اروم اروم بهم نزدیب شد و گفت : 

 نکن فروزش -
  

 عصبي برگشتم و تو چشماش با نفرت خیره شدم  
 ترسید و ایستاد 

 پلکهام تند تند باز و بسته میشد: 
 فه دیگه ...داره سر به سر همه امون مي راره دکتر االن تمیز میشه ..یوس-

 دستشو اروم روي بازوم گذاشت و با احتیاط گفت : 
 نکن ...داري اریتش مي کني   -
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 گریه ام شدت گرفت و با خنده گفتم : 
این ؟این اریت شتته ..؟ول کن تورخدا دکتر..این یه عجوبه اي که لنگه نداره -

 ...االن داره تو دلش به همه 
کل این امو به  نده .. به تو مي خ نده .. به من احمم داره مي خ نده ... ن مي خ

 بیمارستان مي خنده ...فقط 
 داره مي خنده ..نگاش کن ..نگاش کن ...داره مي خنده  

  
  

                   
  

 اجاللي با ناراحتي کنار کشید ..موحد بیشتر بهم نزدیب شد ...: 
 میان بیا بریم ...االن خانواده اش -
  

سعي مي کردم با عق  و جلو کردن خودم  شیدم ..حتي  سختي نفس مي ک به 
 راه نفسم رو باز 

 کنم ..تو جام مذام تکون مي خوردم : 
 بیا فروزش -
  

 نگاهي به یوسف  و بعد به موحد انداختم : 
 خانواده اش ؟ -
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 یوسف که خانواده اش رو دوست نداشت ...اون فقط منو دوست داشت 
 اره کي حرف مي زني دکتر؟ ...پس من کیم ؟ درب-
  

 موحد نگران به اجاللي نگاهي انداخت و سرشو بهم نزدیکتر کرد: 
 با ابروش بازي نکن ..بیا بریم ..خواهش مي کنم .. -
  

 به گریه افتادم و بازوي یوسفو چسبیدم : 
بخدا .یوسف اینجاست ..کجا بیام ؟..دو دقیقه صبر کنید..االن بیدار میشه ..-

 بیدار میشه 
  

 نگاه اجاللي و موحد حاکي از این بود که از رفتارم حسابي  ترسیدن 
 موحد مچ دستمو محکم گرفت : 

  
اگه دوستتش داري بیا بریم ...خانواده اش هیچي نمي دونن ...براي خودت -

 دردسر درست نکن  
  

ُسر مي خور د به با عجز سرمو کج کردم ..همونطور که اشب از گوشه چشمم 
 صورت یوسف خیره 

 شدم ...راحت خوابیده بود : 
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دیش  هر چه التماسش کردم نره ..گوش نکرد و رفت ...امروزم مي خواست -
 منو ببره بیرون 

  
موحد چشماشو عصبي بست و باز کرد و دستمو کشید ..اما من محکم سرجام 

 ایستاده بودم و فقط 
 یوسفو نگاه مي کردم 

شو نشنیدي - صدا شعر مي خوند... شنگ برام  شت ...چقدر ق سم دا خیلي دو
 دکتر..خیلي قشنگه  

  
 فروزش تو روخدا بیا ..االن میان -
  

 به اجاللي خیره شد...دوتاشون ترسیده بودن که موحد بهش گفت : 
 خواهش مي کنم که  -
  

 اجاللي با ارامش چشماشو بست و باز کرد و گفت : 
حت - یالتون را یدم دکتر ..من مي رم بیرون ...االن خ ند جا هیچي  من این

 خانواده اش میان ...شما هم از 
 در پشتي برید  
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موحد سري تکون داد  و وادار به حرکتم کرد ...اجاللي که خارج شد... اشکم 
 شدت گرفت و خودمو 

 روي سینه یوسف انداختم و بلند زدم زیر گریه  
  

سخ صدامو بردم باال و داد موحد بازوهامو گرفت و به  تي از تخت جدام کرد..
 زدم و گفتم : 

 اون نمرده ...نمرده ...تو روخدا بذار بمونم -
اما گوش نمي کرد  ومنو کشتتون کشتتون از تخت  دور مي کرد... وقتي به در 

 رسید براي اخرین بار 
 برگشتم و به یوسف خیره شدم ...دستش از لبه تخت اویزون شده بود  

  
باز برگردم که موحد با تمام قدرتش منو از اتاق بیرون کشید ...صداي  خواستم

 داد و فریاد و گریه و 
زاري نشون مي داد که بالخر امدن اونایي که یوسفمو چندیدن سال عذاب داده 

 بودن 
گریه ام شتتدت گرفت و محکم ستترجام ایستتتادم که موحد از دوطرف محکم 

 بازوهامو گرفت و شدید 
 سرم داد زد و گفت : تکونم داد و 
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به خودت بیا...به خودت بیا فروزش ...اونا به جهنم ..ابروي خودتو توي این -

 بیمارستان نبر ...به خاطر 
 یوسف ...راه بیا ...نذار ببیننت .. 

حرکت بدنم دستتت خودم نبود ..لحده اي بدنم شتتل مي شتتد و لحده اي بعد 
 چنان سفت که حرکتم 

 سل  مي کرد   ازم
شد ...بدنم اتوماتیب  به  صداها که نزدیکتر  شار اورد که حرکت کنم ... بهم ف

 راه افتاد به هر طرفي که 
 موحد منو مي کشوند .. 

  
از راهروي اصتتلي گذشتتتیم ...پاهامو نمي تونستتتم درستتت رو زمین بذارم 

 ..عجله داشت که منو زودتر از 
لمو از دستتت دادم و همونطور که دستتتم توي اونجا دور کنه ...که یه دفعه تعاد

 دستش بود روي زمین 
 افتادم ..زود برگشت و بلندم کرد ..دستمو به دیوار تکیه دادم ..و بلند شدم .. 

  
سرد  شه  بدنم  سف با صداي جیغ زني که فکر مي کردم مادر یو شنیدن  اما با 

 شد  ... و باز افتادم ... 
بلندم کرد  و منو بالخره از ستترد خونه  به هزار اینبار موحد زیر بازومو گرفت و 

 مصیبت بیرون برد .. 
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 *************** 
در پشتتتي ستترد خونه جایي بود که کمترین رفت و امد رو داشتتت ..خستتته از 

 کشوندن من ... به اطراف 
شتم ...مثل یه تکه گوشت با  نفس زنان نگاه کرد..دیگه جوني براي راه رفتن ندا

 ور و  هدایت موحد این
اون ور مي رفتم ...باور  مرگ به جاش که برسه خیلي خیلي سخته ..اونم براي  

 کسي که  خیلي 
 دوسش داشته باشي  

  
شده بود که اجاللي از  صبي  سابي ع شد..ح شون تموم نمی صداي داد و فریادا

 پشت سر  باعجله بیرون 
 اومد و گفت : 

 دکتر -
  

حد  که بازومو گرفته بود تکیه داده موحد ستترش رو چرخوند ...بي حال به مو
 بودم ...: 

دکتر تقوي دنبال شماست ..دیدن که اومدید  طرف سرد خونه ...اوضاب اون -
 تو هم اصال خوب نیست 

 ..چي بهشون بگم ..دنبال شما مي گردن ؟ 
 موحد لباشو با زبون تر کرد : 
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 اجاللي جان ...یه جور خودت درستش کن .. -
 و ادامه داد: به من اشاره کرد 

  
                 

  
اینو نمي تونم ولش کنم ..حالش اصتتال خوب نیستتت .....فقط اگه مي توني -

 کیفم رو از توي اتاقم برام 
 بیار ...سوئیچ و تمام وسایلم توشه   

مه چي رو مي  مه ...ه نه ..اونوقت ه یه  امروز..اینو  کستتي اینطوري  ببی کاف
 فهمن ..از شما هم 

 ي کنم که  همه چي بین خودمون بمونه خواهش م
  

 اجاللي به زور لبخند زد : 
دکتر نگران نباشتتید...شتتما هر چي بگید من چشتتم بستتته قبول دارم ...االنم -

 ماشینو میارم پشت 
بیمارستتتان ..شتتما از اونجا خارج شتتید..نگرانم نباشتتید...همه چي رو  خودم 

 درست مي کنم .....ده 
 نجا ست دقیقه دیگه ماشینو او

  
سمت نیمکت  سرشو در حالي که خیلي ناراحت بود تکون داد و منو به  موحد 

 فرسوده کنج دیوار برد و  
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 روش نشوند  
  

سم یوسفو تکرار مي کرد ازارم مي دادم ...به هرحال  صداي زن وقتي که مدام ا
 مادر بود حم 

 داشت ...پسر دکتر یکي یه دونش ...دیگه توي این دنیا نبود  
.چشمام داشتن سیاهي مي رفت ..سنگیني سرم رو نتونستم تحمل کنم و به ..

 عق  کشیدمش  
  

شد...بي حال از گوشه  شب نمي  شکام خ شد بود...جوي ا شل و گرفته  بدنم 
 چشمم قطره هاي 

اشب جاري شده بودن ...سرمو کج کردم ..چشمامو بستم ...تصویرش جلوي 
 چشمام نقش بست 

سرت دوباره زنده دیدنش ...وقتي که مي خندید.. صدام مي زد ...ح .وقتي که  
 اتیشم زد و شدت 

 اشکم بیشتر شد ... 
  

 حالم خیلي خراب بود ...موحد بهم نزدیب شد ...حرفي براي زدن نداشت .. 
دستام بي حس و بي حرکت از دو طرف روي نیمکت اویزون شده  بودن ..فکر 

 مي کردم بیشتر از قبل 

http://www.roman4u.ir/


 849 عبور از غبار

م مي ده ...... پاهام توي بدترین حالت قرار گرفته بودن ستتنگینشتتون داره عذاب
 ..اگه نیمکت نبود..افتادنم 

 روي زمین حتمي بود ... 
بدنم  سرد شده بود...و دهنم خشب خشب  ...دستاشو بلند کرد و  روي کتف 

 و شونه هام گذاشت 
..و فشتتارشتتون داد...خیره نگاهم مي کرد ...اگه کستتي ما رو اینجا و در این 

 ضعیت مي دید هزار و یب و
 فکر مي کرد .... 

  
                  

  
  

چشماي پر اشکم رو  باز کردم و نگاهش کردم ..سرشو پایین انداخت و به در 
 بیرون بیمارستان نگاهي 

انداخت  که ببینه اجاللي کي ماشتتین ر و میاره ...نگاهم به ستتمت  استتتین 
 خونیش کشیده شد  

س شه .. و مطم ن بودم خون یو ست همه اینا دروه با فه .....چقدر دلم مي خوا
 االن  یوسف در کنارم بود 

و ب*ه*لم مي کرد...ب*ه*لم مي کرد و منو محکم به خودش مي چسبوند و 
 سر به سرم مي راشت ...اما 
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واقعیت نبودنش ..حریص ترم کرد به طوري که به دنبال ردي از بودنش بینیمو 
 به سمت استین خوني 

سش کنم ...کار و  موحد سا سفو پیدا کنم و اح شاید بویي از یو شیدم تا که  ک
 کردارم دست خودم نبود 

 ... 
بوي خون توي بینیم کشتتیده شتتد ...اما بوي یوستتفو نمي داد ...اشتتب دوباره 

 راهشو پیدا کرد 
  
بینیمو محکم تر  چسبوندم تا شاید اتفاقي بیفته و من حسش کنم ...لبهام مي  

 وحد لرزید  ...م
شم  شت و با خ شونه ام بردا شو رو از روي  ست صبي  از رفتار بي اراده ام ... د ع

 روپوشوش از تنش کند 
و  به زیر درخت خشب و بي برگ چند قدم دورتر از ما پرت کرد ..اعصابش به 

 شدت بهم ریخته بود 
 کمي ازم فاصله گرفت و با بي قرار باز به در خیره شد ...  

  
یدم ...یه لحده مي خواستتتم از اونجا دور بشتتم و لحده اي حالم رو نمي فهم

 بعد مي خواستم دوباره 
 برم سراه یوسف ... 
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موحد حواسش به من نبود اول خواستم بلند شم ..اما به خاطر افت فشار و بد 
 حالیم ..زباد نتونستم 

توي این کار  موفم باشتتم ..و دوباره روي نیمکت افتادم ..اما صتتدایي ایجاد 
 دم براي همینم متوجه ام نکر

 نشد.. 
  

بار دوم دستتتمو محکم به لبه پشتتتي نیمکت چستتبوندم و بلند شتتدم که باز برم 
 توي سرد خونه ..دلم از 

ست یه بار دیگه ب*ه*لش  شد...دلم مي خوا شت ریش ریش  مي  درویش دا
 کنم و صورتشو از نزدیب 

 بینم ... 
ست و چپ تلو مي خ سمت در به راه افتادم  چند قدم در حالي که به را وردم به 

 که متوجه شد و  
 عصبي به سمتم اومد و  جلومو گرفت  

  
تامو  ما نتونستتتم چون محکم دستت که  پستتش بزنم ا ند کردم  دستتتم رو  بل

 چسبید..خواستم دستامو از 
 دستش بیرون بکشم ...نذاشت ...تمام توانم تحلیل رفته بود   

کشتتیدن خودم رو هم نداشتتتم خیلي زیاد قدرتش در برابر مني که رمقي براي 
 بود ... 
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شید ..تا دورترم کنه ...کي  شدم ...منو ک سرد خونه خیره  باز با نا امیدي به در 
 فکرشو مي کرد  روزي 

شه و بخواد هوامو  شته با شه که از زیر و بم زندگیم خبر دا سي با موحد.. تنها ک
 داشته باشه ...؟بخواد 

 بروي منو یوسفو حفظ کنه ...؟ ا
  

سي توي این بیمارستان پي به این موضوب که منو یوسف باهم مي بودیم  اگه ک
 مي برد ... 

افتضاه میشد ...اونوقت نه تنها قضیه اقبالي براشون یقین میشد ...حتي منو از 
 این بیمارستان با 

 برچس  بدکاره بودن بیرون مي نداختن ... 
  

ي فهمیدم ..اما توي اون لحده نمیشتتد به خودم مستتلط باشتتم همه اینا رو م
 ..نمي شد اداي ادماي 

 روشن فکرو در بیارم و محکم باشم .. 
مه چیني و  قد با م یاد .. که ب نگ نبود ...مرگ هم  که از ستت من ادم بودم ..دلم 

 هزارتا برنامه پیش نمیاد..که 
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 بري  بتوني خودت رو براي قبولش اماده کني و تحملتو باال ب
  

ست و پا زدن ..امروز اگه یوسفو باز نمي دیدم ..تا  شروب کردم به د براي همین 
 اخر عمرم دیگه نمي 

دیدمش ..و همیشتته مجبور بودم  اونو از زیر خروار ها خاک به نداره  بنشتتینم 
 ... 

  
ستتعي کردم قدرت پیدا کنم ..پستتش بزنم ..حتي خواستتتم ستترش داد بزنم 

 وجه به ......ولي موحد  بي ت
 دست و پا زدنهام ..به التماس هام ... منو به سمت در خروجي کشوند ... 

شیدم ..عقلم مي گفت تازه موحد بذاره ..اون همه  لحده به لحده از در دور می
 ادم اونجاست ..تو بري 

اون وستتط چي بگي ؟..بگي زن صتتیغه اي پستترتون بودم .....اما بازم عقلم 
 سرکش شد ...مي خواست 

 به جهنم ..اینا مهم نیست ..به یه بار دیدن یوسف مي ارزه .. بگه 
  

باشتتم قید  حتي شتتتده منو از این بیمارستتتان بیرون کنن ..حتي اگه مجبور 
 پزشکیمو براي همیشه بزنم 

 ...به گریه افتادم ... التماسش کردم : 
 بذار فقط یه بار ..فقط یه بار دیگه ببینمش ..تو روخدا...فقط یه بار   -
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شوند ..براي خودش کر  شده بود و منو مي ک نگاهم نمي کرد ..فکش منقبي 
 شده بود ...تا حرفامو 

 نشنوه ..تا خامم نشه ... 
صدامو بردم باال  شیم و اون به حرفم اهمیت نمي ده .. وقتي دیدم داریم دور می

 ...که شاید جواب بگیرم 
 : 
  

                 
  

سنگ نیستن ..بي احساس ...سنگ دل ...ازت نامرد..همه که مثل خودت از -
 بدم میاد ...تو ادم 

نیستتتي ...تو که این چیزا حالت نیستتت ...ولم کن ..به تو چه ...ولم کن نامرد 
 ...یوسفم مرد...تو دیگه از 
 جونم چي مي خواي ...؟ 

صتتدام اونقدر بلند شتتده بود که گوش خودم رو  هم ازار مي داد ...توي همون 
 داد زدنا  کشمکش ها و

شده بود ...گریه  سخت   سفت و  صورتش  شماش قرمز بود ...و  شت ...چ برگ
 امونمو بریده بود ... 
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برام مهم نبود که از حرفام ناراحت و دلخور  بشتتته ....توي یه لحده با خودم 
 گفتم بذار باهاش اروم حرف 

 بزنم شاید که راضي شه ...چه ادم بدي شده بودم اون لحده ها  
میرم و میام ...گریه هم نمي کنم ..فقط یه بار دیگه ببینمش ...بعد میام  اروم-

 و .هر جا که بگي مي رم 
 ...باشه ؟ 

  
التماس ..خواهش ..مدلومیت  رو تو  صتتدام .. تو چشتتمام ..حتي توي  همه 

 وجودم ریختم تا که دلش نرم 
م نگاهشو از بشه ..و اجازه بده ...کم کم از سکوتش داشتم امیدوار مي شدم که

 گرفت و با اخم 
بیشتتتر ي از قبل منو به دنبال خودش  از بین درختاي خشتتتب و ستترما زده 

 اطرافمون کشوند 
  

همونطور که کشیده میشدم باز به در سرد خودنه خیره شدم ..مي دونستم دیگه 
 هیچ وقت یوسفو 

و نمي دیدم ..هیچ وقت ..و این توي دلم مي موند...غصتتته اي که عذاب اور 
 دردناک بود  

شد و به  شتم ...دلش نرم نمي  شدت زدم زیر گریه ...توجه اي به اطراف ندا با 
 حالم نمي سوخت 
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...ازش متنفر و متنفر شتتدم ....چندبار بازوم و دستتتم به شتتاخه ها گیر کرد اما 
 متوجه دردش نشدم 

 ..درد دلم بیشتر از این دردا بود ... 
  

شنیدن  صدام دیگه در نمي اومد فقط بي شدم ... با  شیده مي  هدف دنبالش ک
 صداي اجاللي تازه 

ست با گفتن اینکه  سوئیچ به د شدیم ...اجاللي  فهمیدم به در خروجي نزدیب 
 مامور دم درو دست به 

ستتر کرده از موحد خواستتت زودتر حرکت کنیم ...یه در کوچیب ...که شتتاید 
 روزي یب نفر هم ازش رد 

 نمي شد ... 
سرمو چ سردخونه معلوم بود با عجز  شدم ...در  سرم خیره  شت  رخوندم و به پ

 اما رفتنم دیگه امکان 
پذیر نبود ...یوستتف دیگه مال من نبود...براي همیشتتته از دستتتش داده بودم 

 ...حاال من هیچ کاره یوسف 
بودم ..یه غریبه که توي ستتکوت و خاموشتتي حذف شتتده بودم ..شتتده بودم یه 

 نقطه کور که دیده 
 . نمیشد..
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از در عبور کردیم ..اجاللي زودتر در جلو رو باز کرد ...موحد منو کشوند جلو   
 و وادارم کرد روي  صندلي 

بشینم ...سخت بود..اما سوار شدم ..دلم داشت از جا کنده مي شد ...دلم مي 
 خواست همین حاال 

یدم که موحد به اجاللي گفت مي مردم ...اما کو مرگ ...؟فقط توي این بین شن
 : 
 اگه تونستي کیفشو از بخش یه جوري بیار..اگرم نشد دیگه هیچي دیگه -
  

 اجاللي سري تکون داد و گفت : 
به دکتر تقوي گفتم ..از بیمارستان رفتین بیرون ...ایشونم چیزي نگفتن ..البته -

 چندبار گوشیتون زنگ 
 مد... خورده ..صداش از توي کیفتون مرت  مي او

  
موحد درو بست ..روي صندلي مچاله شدم ..سردم بود..سرماي زم*س*تونم 

 کارشو کرده بود.....موحد که 
سمتم کرد ..و کمي رو  سریع دریچه بخاریا رو به  شد ..با دیدن لرزم .. سوار 

 صندلیش بلند شد و 
شت ...هم گریه مي کردم هم مي لرزیدم  شت بردا صندلي پ شو از روي  پالتو

 ... 
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پالتوش باز کردم و روم انداخت ...و بعد درستتت نشتتستتت تا حرکت کنه ...از 

 سرماي زیاد لبه هاي پالتو رو  
صندلي  شد تا  سبیدم ...بهم نگاهي انداخت و دوباره کمي نیم خیز  محکم چ

 رو کمي بخوابونه ...به 
شیده بودم و مي لرزیدم  سرما باال ک شدت  شده بودم ..پاهام رو هم  از  پهلو 

 .صورتم طرفش بود .
 ...خیلي نگرانم بود ... 

  
 به راه که افتاد ..لرزم بیشتر شد..داشتم از یوسف دور و دورتر مي شدم ... 

نمي دونم چقدر گذشتتت ..یا اینکه اصتتال کجا مي رفتیم ..فقط  متوجه توقف 
 ماشین شدم ...ماشینو 

بست و با زدن  خاموش کرد و سوئیچو در اورد..عجله داشت ...پیاده شد و درو
 دزدگیر...ماشینو قفل 

 کرد.. 
  

کاري کنم  به دیوونگي بزنم و  مال مي داد...دستتتت  با خودش احت نا  یقی
 ...چشمام هنوز بسته 

بود...فشارم که افتاده بود..کامال  بدنم بي حس شده بود..همچنان مي لرزیدم 
 و  صورت غرق در خون 
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 یوسف جلوي چشمام رژه مي رفت 
  

ش شتم بمیرم دزدگیر ما ست دا شمامو باز نکردم ...دو شد...بازم چ ین که زده 
 ..چند ثانیه بعد ....یه دفعه 

دستمو بلند کرد و نبضمو گرفت ...خودمم احساس مي کرم که نبضم ضعیف 
 ضعیفه ...و داره جونم در 

 میاد  
  

                   
  

 ني کوچیکي رو به لبام نزدیب کرد و گفت : 
 بخور  یکم از اینو-

سرمو حرکت دادم و از خوردن ممانعت کردم ..کارم براش مهم نبود..چون ني 
 رو دوباره به سمتي که 

 لبهامو برده بودم اورد و بین لبهام گذاشت : 
 فقط یکم  -
  

ست بردار نبود...براي اینکه ولم کنه کمي از محتواي مایعي که نمي دیدمش  د
 رو باال کشیدم ...خنب 

 ..احساس کردم کمي بهم جون داد..یکم دیگه خوردم ... بود و شیرین .
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سرم درد گرفته بود ..پلکهامو به ارومي از هم باز کردم ...خیلي بهم نزدیب بود 
 .....حسي که اون 

 موقع داشتم این بود که یه دل سیر مي خوابیدم ..و کسي رو نمي دیدم  
.تا  وقتي که چشتتم باز مي مي خوابیدم و فکر مي کردم که همه اینا  یه خوابه .

 کردم ..همه چیز بر مي 
 گشت به نقطه ابتدایش ...و این مصیبت ها نبود 

 لبامو از ني دور کردم ... 
صندلي رو کامل خوابوند...نمي دیدم چیکار مي کرد تنها وقتي  که سرنگي رو  

 برد باال و تا مایع توشو 
شدم مي خواد چیکار کنه ..براي  شم تندیم کنه متوجه  سعي کردم بلند  همین 

 ...دستشو گذاشت 
 روي شونه ام  و نذاشت  

صتتدام در نمي اومد...اونقدر به خودم فشتتار اورده بودم که حرف زدنم   دیگه 
 برام راحت نبود ...استین 

 روپوشمو باال زد ...باهمون صداي ضعیف گفتم : 
 نکن ..نمي خوام ..برگرد بیمارستان ...نزن  -

 م که نذاره ..جدي و خشب دستمو با دست دیگه اش کنار زد  دستمو بلند کرد
  

 میگم نزن  -
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ست  هم  شو کرده بود...مي دون سوزش افتاد ...اون کار ستم به  بین حرفام ...د
 که دقیقا چیکار باید 

 بکنه ...چون تصویرش لحده به لحده برام مبهم تر و محوتر مي شد ... 
شد  و قدرت هر کاري ازم  شل  سرنگو بدنم که  شت و  صبي برگ شد ..ع گرفته 

 پرت کرد روي داشبورد و 
 دستي به سر و موهاش کشید و نگاهم کرد... 

  
  

                   
  

چشتتمام کم کم داشتتتن بستتته مي شتتدن ...که نگاهشتتو ازم گرفت و ستترشتتو 
 گذاشت روي فرمون ... 

 م .. زندگی رویاي شیریني بود.... یه خواب راحت ..بعد از مرگ عزیزترین کس
  
 *** 
  

 چشم که باز کردم سرم سنگین بود ...چشمام به زور از هم باز مي شدن ... 
دهنم خشب خشب بود...احساس مي کردم زبونم هم توش اضافیه .....دیگه 

 سرما و لرزي وجود 
 نداشت ..همه جا گرم بود.. 
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شنا ... شب به اطراف چرخوندم ...یه جاي ناآ که چیزي نگاهمو را با لبهاي خ
 رو به خاطرم نمي اورد ...به 

ست ..حتي یادم نمي  ستم اینجا کجا سختي اب دهنمو قورت دادم ..نمي دون
 اومد چه اتفاقي 

 افتاده ..زمان و مکان رو گم کرده بودم ... 
داخل یه  اتاق نیمه تاریب که چیزي ازش نمي دونستتتم  ..چشتتمامو از زور  

 خستگي بستم و دوباره 
شون کردم شد یه اتاق تمیز و مرت   باز ....تنها چیزي که تو نگاه اول دیده مي 

 با وسایل شیب بود ... 
دقت چنداني نمي تونستم به اطرافم داشته باشم ...گیج بودم .....حالم طوري 

 بود که دلم مي 
شته بودم ...باز اب دهنمو   شمامو به زور باز نگه دا ست بازم بخوابم ...چ خوا

 به سب  خشکي داخل 
 دهنم قورت دادم و چشمامو بستم ... 

  
هنوز کامل هوشتتیار نبودم ...اما مطم ن بودم یه چیز گم کرده دارم ...که یادم 

 نمي اومد چیه ...سعي 
کردم بهش فکر کنم ..ولي رهنم دلش نمي خواستتتت و بهم مي گفت بخواب 

 ...سرم رو روي بالشت 
 ه شدت خوابم مي اومد  کمي کج کردم تا باز بخوابم ..دست خودم نبود..ب
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اما  با شنیدن صداي باز و بسته شدن در...چشمام تکوني خورد ومتوجه ورود 
 کسي  به داخل اتاق 

شتدم ..چشتمامو  باز نکردم ... چرا که حوصتله فکر کردن به کستي و چیز رو 
 نداشتم .. 

تو حال خودم بودم که  با کشتیده شتدن یه چیز ستوزن مانند از دستتم ..درد به 
 راغم اومد و پلکهامو  س

 توي یه لحده از هم  باز کردم  
به اهستتتگي در حالي که نگاهم به ستتمت پنجره بود ..لبهامو با زبون تر کردم 

 کسي مقابلم  نبود ...اما 
 حضور کسي رو مي تونستم در نزدیکي خودم حس کنم ..... 

پنجره  به دنبال این حضتتور ازار دهنده ستترم رو حرکت دادم و در جهت خالف
 به کسي که لبه تخت 

 نشسته بود با گنگي خیره شدم ... 
  
  

                
  

صورتش رو به یاد بیارم ..به فرم  صویر  ستم و باز کردم که ت شمامو ب چند بار چ
 صورت و موهاش نگاهي 

 انداختم که لباس مشکي تنش شروب کرد به زدن جرقه هایي توي رهنم .. 
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سکوت سرد و به همراه یه نگاه غمگین مرد و  شب و خالي و  ش ....یه تخت خ
 مرده روش ... داشت برام 

 تداعي مي کرد.. 
ُمرده اي که روش رو با  یه مالفه ستتفید خوني پوشتتنده بودن ..و بعد صتتداهاي 

 داد و فریاد ..پلکهام تند 
تند شروب کردن به باز و بسته شدن ...خونایي که پاک نمي شدن ...پیرهني که 

 اون مرده  من براي
 خریده بودم .. 

دستام ..چونه ام به لرز افتادن ...داشتم همه چي رو به یاد مي اوردم ...خواستم 
 ل  به اعتراض باز  

 کنم ... اما نشد ..فقط تونستم کمي از لبهام رو از هم باز کنم .. 
مایي رو بهم نمي داد  قدرت ن جازه هیچ  بدن بي حستتم .... ا حالي و  بي  

 به زور بیرون دادم  ...نفسم رو
شد ..نگاه من و مرد هنوز بهم دیگه  سرازیر   شمم  شب از گوشه چ و همزمان ا

 بود  
  

لحده ها به ستتختي مي گذشتتتن و درد دلم بیشتتتر و بیشتتتر مي شتتد ...لبهاي 
 لرزونمو بالخره بعد از 

گذشتتت چند دقیقه مرگ اورد به حرکت در اوردم و  با عجز از  مردي که حاال 
 ختمش پرسیدم : مي شنا
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 تموم شد ؟ -
 نگاهشو با ناراحتي ازم گرفت ...گریه ام  شدت گرفت و باز پرسیدم : 

 تموم شد..خاکش کردن ؟ -
  

سیر جایي کرده که نتونم خودم رو  با التماس نگاهش کردم ...مي دونستم منو ا
 به یوسف برسونم 

 ...سرشو بلند کرد و با صداي گرفته اي گفت : 
 دیروز .. -
  

سینه ام  سه  سنگیني هواي اطرافم به قف شد ... سرم اوار  شد...دنیا  باورم نمي 
 فشار اورد ...همراه با 

نفس کشیدن مي خواستم هم بزنم و خودمو از بغضي که باعک سنگیني گلوم 
 شده بود خالص کنم 

 ... 
راه نفستتم  هي مي گرفت و هي باز مي شتتد ...اشتتکم شتتدت گرفت ...بریده 

 کشیدم  بریده نفس مي
توي همون لحده ها  دختر جووني  که نمي شناختمش وارد اتاق شد و گوشیم 

 رو که مرت  زنگ مي 
خورد  رو  به سمت موحد گرفت  و در حالي که با نگراني نگاهم مي کرد گفت 

 : 
 موبایلشون داره باز زنگ مي خوره -
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 تکوني داد و گفت :  موحد که کالفه بود دستشو توي هوا
 االن نه ..ببرش -
  

 دخترک  نگاه عجیبش رو بهم دوخت  و با گفتن چشم از اتاق خارج شد 
دیگه دلم نمي خواستتت کستتي رو  که منو از مراستتم خاکستتپاري  یوستتف هم   

 محروم کرده بود ببینم ..با 
شدن ...  روي ستم  گرفتم و حین پهلو  شب لبه مالفه رو توي د شدت ا  همون 

 سرم کشیدم و بهش 
 پشت کردم و بلند زدم زیر گریه  

  
 از کارم  ناراحت نشد و به حرف اومد: 

کار - جا..توي اون شتتلوغي ...مي خواستتتي چی که بري اون نمي تونستتتي 
 کني؟یوسفم راضي نیست که 

 انقدر خودتو داري  اریت مي کني  
  

 دست ازادم رو  گذاشتم روي گوشم  
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بیاي ...درستتته که یوستتف  دیگه نیستتت ..اما قرارم  بهتره کم کم به خودت-
 نیست که توام خودتو نابود 

 کني ... 
  

صدام لرز  شده بود .. صداش عذاب دهنده  شدم ...چقدر  توي خودم مچاله 
 داشت و گریه ناتوانیمو بیشتر 

 مي کرد...در هر صورت حس تنفرم  رو نمي تونستم ازش پنهون کنم :  
 نکار کنید ...شما حم نداشتید   حم نداشتید با من ای-
  

 صداي عصبیش نشون مي داد از دستم عصباني شده ...: 
چیکار مي کردم ؟..مي راشتم با افتخار بري اون  تو و خودتو معرفي کني ؟یا -

 مي راشتم مي رفتي 
ستتر خاک اون خدا بیامرز و خاک مي ریختي تو ستترت تا همه از خودشتتون 

 بپرسن این کیه که خودشو  
 داره به اینور و اونور مي زنه ؟ 

  
 عصبي شده بودم و نمي فهمیدم چیکار مي کنم براي همین بلند داد زدم : 

اره ..اره باید همین کارو مي کردید ؟.به شتتما اصتتال هیچ ربطي نداشتتت -
 ...هیچ ربطي  
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  از لبه تخت بلند شد.... لبهامو محکم بهم فشار دادم :
 نمي تونستم بذارم از خودت احمم بازي در بیاري و خودتو نابود کني ... -
  

شار  شدت ف شتام  از  سر انگ شت کردم .. ستم م شه اي از مالفه رو توي د گو
 وارده سفید شدن ..که با 

 بي رحمي  بهم حرفي زد که احساس کردم به قلبم خنجر زده  : 
دي؟. ...نکنه با خودت فکر تو چیکارش بودي؟...اصتتال مگه کاره ایشتتم بو-

 کردي که  یه صیغه کردي 
 ....شدي زنش ؟ ..شدي همه کاره اش ...؟ 

  
 قلبم  به در اومد : 

شن ...چون - سي نمي گه قرار بود از هم جدا ب زنش هفته دیگه میاد ...بیادم ک
 کسي چیزي نمي دونه 

شد ..اخي. شد..بیوه  شوهر  .. الهي  ...همه فقط مي گن بیچارِه بدبخت ..بي 
 ...حاال تو بري اونجا به 
 تو چي مي گن ..هان ؟ 

 بگو دیگه ... 
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چرا حرف نمي زني ؟الزم نیستتتت تو بگي...خودم بهت مي گم ....مي دوني 
 بهت چي مي گن ؟..میگن 

 خونه خراب کن ..میگن فتنه ..میگن اشوب ...بدبخت کن ... 
  

 بلند داد زد: 
وي این مملکت زن صیغه اي چي معني میگن زن صیغه اي ...مي دوني که ت-

 مي ده  ؟یا اینم برات 
 معنیش کنم ؟ 

  
دستي که باهاش  مالفه رو  مشت کرده بودمو به لبها و دندونام نزدیب کردم که 

 صداي گریه امو خفه 
 کنم 

 متاسفانه تو االن حال خودتم نمي فهمي ... -
  

شم مالفه  ستم که تختو دور زد و با خ شمامو محکم ب شید و با چ رو از روم ک
 چهره اي برزخي کنار تخت 

 زانو زد و خیره به چشماي پر اشکم گفت : 
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مي دوني توي اون بیمارستان اگه بفهمن صیغه اش بودي..چیکارت مي کنن -
 ؟مي دوني تا له ات 

ت دازننکن ..ول کنت نیستتتن ؟..مي دوني که با چه بي ابرویي از اونجا مي ن
 بیرون ..؟چرا نمي خواي 

درک کني ؟چرا نمي خواي بفهمي که دیگه نباید به یوستتف و همه چیز ایي که 
 متعلم به اون بودن فکر 

 کني ؟ 
زندگیتو تباه نکن ...مرگم قستتمتي از زندگیه ...و حاال که پیش اومده ....باید 

 باهاش کنار بیاي ...تو توي 
داري کني ؟نمي توني بشتتیني و چهل  وضتتعیتي نیستتتي که بخواي براش عزا

 نشینش بشي ؟چون 
 زنش نیستي...چون ربطي به اون و زندگیش نداري ؟ 

سه ...فقط یه تیکه کاغذ  داري که جز  شنا سمیت نمي  سي تو رو به ر چون ک
 حکم بي ابرویت چیز 

 دیگه اي رو برات نمیاره  
 این کارو مي کردید ؟ بفهم ... کار دوتاتونم از اول اشتباه بود ..اصال نباید 

 با حرفاش زجرم مي داد ...خونمو به جوش مي اورد  که یهو از از دهنم پرید: 
 البد شما از همه ما بیشتر مي فهمیدي ؟ -
  

 حرصش گرفت ...چونه ام لرزید و با گریه بهش خیره شدم ... 
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 از جاش با عصبانیت بلند شد و گفت : 
 نمي دونم چي باید بهت بگم ؟ -
  

 کینه بهش خیره شدم :  با
حم نداشتتید به جاي من تصتمیم بگیرید...این کارتون اصتال  هیچ توجیهي -

 نداره 
  

 پوزخند زد و سرشو با تاسف تکون داد و با اطیمنان گفت : 
من درستتت ترین کارو کردم ...این تو یي که نمي دوني داري چه بالیي ستتر -

 خودت میاري  
  

یدم و نیم خیز شتتدم ... ستترم پایین گرفتم و  خودمو روي تخت کمي باال کشتت
 دستي به شالي که 

داشتتتت لیز مي خورد بره پایین کشتتیدم و اوردمش جلو و خیره به نقطه اي نا 
 معلوم با فین فین و اشب 

 گفتم : 
زندگي من به شتتما هیچ ربطي نداره ... لطفا از این به بعد...توي زندگي من -

 دخالت نکنید..با من کاري 
 ته باشید ... نداش
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ابروهشو باال انداخت و دست راستشو توي جی  شلوارش فرو برد و با پوزخند 

 گفت : 
اتفاقا..از این به بعد دیگه نمي رارم ..گند بزني به زندگیت ....به کارت ..به -

 حرفه ات 
  

به خنده افتادم ...اخه اون چیکاره بود؟ ..پوزخند نشتتستتته کنج لبم رو دید و 
 بهم انداخت و گفت :  نگاهي

تو یا هنوز منو نشتتناختي ..یا اینکه خیلي کوته فکر و ستتاده اي ..حیف استتم -
 پزشب که باید روي تو 

 گذاشت 
  

 سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم و با حرص گفتم : 
بدبختم ...براي همینم دیگه  از حاال  - له ..خیلي کوته فکر و  ..ستتتاده ام .. ب

 زندگیم شما هیچ نقشي توي 
ندارید...بهتونم اجازه نمي دم که بیشتتتر از این پیش روي کنید و توي زندگیم 

 سرک بکشید  
  

سخت و  شو  شون مي داد از لجبازیم داره به خنده مي افته اما چهره ا نگاهش ن
 جدي کرده بود ... 
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فکر کردم االن در مقابل لجبازیم چیزي مي گه  و جواب دندون شتتکن مي ده 
 که گفت : 

 از فردا باید بیاي بیمارستان -
  

 با تعج  نگاهش کردم و با یه  تصمیم قطعي گفتم : 
متاستتفم دکتر ..اما این  شتتما نیستتتي که  براي من تصتتمیم مي گیري..من -

 خودمم که براي خودم 
شده  صمیم مي گیرم  کي باید به اون خراب  صمیم مي گیرم ....خودمم که  ت ت

 برگردم  
  

 مزمان توي جی  شلوارش فرو برد و گفت : با حرص دستاشو ه
اهان ..پس تو خودت تصمیم گیرنده هستي ...درست مثل تماس تصمیماي -

 ابلهانه و بچگانه ات ... 
  

 با گریه دستي به زیر چشمام و بینیم کشیدم  
 خیره به جثه ناتوانم  با تحکم و تهدید گفت : 

شونم ..اما اگه - ستم کارو به اینجا بک سخره بازیا در نمي خوا بخواي از این م
 بیاري و مثله بیوه زنا بري و  

 توي یه کنج تاریب بشیني و گریه کني و هي یوسف یوسف راه بندازي  .. 
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مجبورم با خانواده ات تماس بگیرم و بگم که دخترشون سر خود چه تصمیمي 

 براي خودش  گرفته و 
 دار شده   رفته صیغه یه مرد زن

  
 تمام بدنم از بي رحمیش کوره اتیش شد  

 انگار تیرشو به هدف زده بود که با اقتدار گفت : 
 مي دوني که شوخي تو کارم نیست  -
  

 براي اینکه نشون بدم ازش ترسي ندارم  نگاهمو ازش گرفتم و گفتم : 
   ر جریاننمن از کسي ترس ندارم ..هر کاري که دلتون مي خواد بکنید ..اونا د-
  

 باز پوزخند ش رفت روي اعصابم : 
معلومه که در جریانن ..چون اگه در جریان بودن ...دستتت و پاي دخترشتتونو -

 قلم مي کرن که سر خود از 
 این تصمیما نگیره 

 با نفرت بهش خیره شدم به خنده افتاد و با تمسخر گفت : 
مي ري و بهش مي یعني از پدرتم خجالت نمي کشتتي  دیگه ؟...با افتخار -

 گي که  صیغه شدي ؟ 
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 مخصوصا هي کلمه صیغه رو جلوم تکرار مي کرد  
 چشمامو با عصبانیت بستم : 

 دست از سرم بردارید... -
  

 سرم داد زد : 
سرت بر نمي دارم ...باید برگردي به زندگیت ...به کارت ...بهت - ست از  نه د

 اجازه نمي دم از این 
سما براي خودت راه صیبت نبودنتو عادي  مرا سه روزم با هزار م بندازي ..این 

 جلوه دادم  
  

 اشب توي چشمام پر شد سرمو با ناتوناني به سمش بلند کردم : 
  

                        
  

من مثل شما نیستم ..از سنگ نیستم ..بي احساس نیستم ..نمي تونم بعد از -
 دو سه روزي که به 

دم با سترخوشتي برگردم به بیمارستتاني که همه لطف شتما همش تو خواب بو
 جاش یوسفو مي بینم .. 

نمي تونم ...در توانم نیستتت ..من به این چیزا مثل شتتما عادت ندارم ..من بي 
 رحم نیستم  
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 حرصي شد ...و با حرص گفت : 
صداش ..به - شنیدن  مي توني ..باید بیاي.. باید عادت کني ..به نبودنش ..به ن

 همه چیش   
  

 با همون اشکا بهش خندیم ... تلخ  و دردناک : 
من اگه  نخواهم هیچ جا نمي رم ....شتتما هم برام هي  خط و نشتتون نکش -

 دکتر 
   

 یه لحده بهم خیره شد و گفت : 
 حرف اخرت همینه ؟ -
  

 جدي شدم و خیره  تو چشمامش   سرمو به نشونه اره بردم پایین  
  

 ت : با حرص سرشو تکوني داد و گف
 باشه ..حرفي نیست .... -
  

 و به سمت در رفت و بلند داد زد و گفت : 
کوک  خانوم ..کوک  خانوم ..بي زحمت اون گوشي که زنگ مي خورد و رو -

 برام بیارید  
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سمت در اومد و  ست به  شي به د سالي  گو شدم ...اینبار زن میان بهش خیره 
 موحد گوشیمو ازدستش 

 گرفت  وگفت : 
 ممنون -
  

زن که رفت ...شتتروب کرد به ور رفتن با گوشتتیم  که  یه دفع ستترشتتو بلندکرد و 
 گفت : 

 شماره پدرت رو به اسم بابا رخیره کردي دیگه ؟ -
  

                        
  
  

 نمي دونستم واقعا مي خواد چیکار کنه ... 
 شماره رو گرفت و روي بلندگو  گذاشت 

مد توي دهنم ...چرا مو با قلبم او هام مي کرد ... با بازي رو  حد داشتتتت این 
 شنیدن صداي پدرم که مي 

 گفت : 
 بله -

با یه حرکت از روي تخت پایین اومدم و با بي حالي به ستتمتش  قدمهامو تند 
 کردم که گوشي رو از 

 دستش بگیرم ...دستمو بردم سمت گوشي که گوشي رو برد باالتر .. 
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 الو اوا -
که موحد با حرکت چشم خواست تلکیفم رو روشن با نگراني بهش خیره شدم 

 کنم 
نمي خواستتتم تستتلیم این بي رحمیش بشتتم ..براي همین خیره تو چشتتماش 

 سرمو به راست و چپ 
 تکوت دادم که اونم اروم گفت : 

 خیل خ  ...نشون مي دم لجبازي یعني چي ؟ -
  

 گوشي ر و به سمت دهنش برد و گفت : 
 اقاي فروزش ؟ -

شده بود  پدرم که از ساکت  شماره دخترش لحده اي  صداي یه مرد از  شنیدن 
 گفت : 

 شما؟ -
  

 خوب هستید جناب فروزش ؟ -
 رنگم پرید  

  
 ممنون ...ببخشید مثل اینکه شما دارید با گوشي دخترم  -

سختي... طوري که فقط  شیدم و با تمام  صورتم  ک ستي به  با رنگ پرید گي د
 خودش بشنوه گفتم : 

http://www.roman4u.ir/


 879 عبور از غبار

 باشه میام ..هیچي بهش نگو باشه ..-
 لبخند پیروزمندانه بهم زد و گفت : 

  
  

شتم ..بنده - شون ندا شماره اي از ای ستش من  شي دختر خانومتونه ..را بله گو
 پزشب بیمارستاني 

هستم که ایشون هم توش  مشغول به کار هستن ..گوشیشونو  توي بیمارستان 
 جا گذاشته بودن 

 ن برسونم ..این شد که با شما تماس گرفتم  ..خواستم گوشي رو به دستشو
  

با حرص نگاهش کردم .گوشي رو از بلند گو  خارج کرد ه بود و به من نگاه مي 
 کرد... 

سمت تخت رفتم   شتم ...وعق  عق  به  صورتم گذا ستمو روي  بي حال دو د
 و روي لبه اش نشستم 

 ... 
  

شت با بي رحم شکم دوباره در اومده بود...موحد دا مي تازوند و منو نادیده   ا
 مي گرفت ...اخه به چه 

قیمتي؟ ...چنان با پدرم حرف مي زد که انگار چندین ستتاله مي شتتناستتش 
 ..پدرم هم که گویا از این 

 هم صحبتي لذت مي برد که مکالمه اشون داشت طوالني میشد .. 
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 مانژیوکت روي دستم حسابي داشت انگشتامو اریت مي کرد ...دستاي الغرم

 تحمل اونو هم نداشتن 
 که بالخره تماسشو قطع کرد  

  
 وقتي  مقابلم ایستاد..همچنان سرم روي دستام سنگیني مي کرد که گفت : 

پس قرارمون شد فردا توي بیمارستان ..اونم  با یه چهره ي پر انرژي  و محکم -
 ... 

  
 جوابش رو ندادم که پرسید: 

 راستي یه عملم با من داري ..نه ؟ -
  

 و با شیطنت براي عذابم گفت : 
 واي من چه بدبختیم که باید تورم تحمل کنم ... -
  

 گریه ام بیشتر شد ...: 
  

 پدرت بهت سالم رسوندا...مشخصه پدر خیلي خوبي داري ... مرد محترمیه  -
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اون حرف مي زد و  من داشتم این همه فشاري که روم بودو تحمل مي کردم که 
 این همه  براي فرار از

 عذاب  سرمو بلند کردم و گفتم : 
 میشه یه دونه دیگه از اون ارام بخشا بهم بدید؟ -
  

 ابروهاشو باال برد با صراحت گفت : 
 معلومه که نمیشه  -
  

 من حالم خوب نیست ... -
 کمي خم شد و اروم گوشیمو  روي عسلي کنار تخت گذاشت  و گفت : 

...دختر... ستته روزه که  خوابیدي ...بستته ته  اتفاقا ..خوبي ..از منم بهتري-
 دیگه 

  
 داشت زجر کشم مي کرد ...یه قطره اشب از گوشه چشمم پایین افتاد: 

 من نمي تونم فردا بیام ..اصال حالم خوب نیست -
  

خم شد و دستاشو روي زانوهاش گذاشت و صورتش رو در یب وجبي صورتم 
 قرار داد و گفت : 

...حالتم خیلي خوبه ...االنم که شتتام بخوري..خوب میاي ..خوبشتتم میاي-
 خوب میشي ...توي اتاق 
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عملم با اینکه درستتت نیستتت مي رارم دستتتیارم بشتتي که حواستتت برگرده 
 سرجاش  

  
 گریه ام شدت گرفت و نالیدم ..: 

 به خدا نمي تونم .. -
  

 لبخند زد و با بدجنسي گفت : 
مي ندازنم بیرون ...نمي دونم کدوم    اگه بفهمن من باز تو رو دستتتیارم کردن-

 از خدا بي خبري  دفعه 
قبل  گزارش داده بود که من یه دکتر در حال گرفتن تخصتتصتتو دستتتیارم کردم 

 ...تقوي مي خواست خفه ام 
کنه ...حاال بماند چطوري ماست مالیش کردم ....فقط اینکه  طرف به هدفش 

 نرسید....پس یه لطفي 
کن که سوتي ندي ...من به هیچ کس از این لطفا نمي کنو حواستو جمع جمع 

 کنما  
  
  

                       
  

 اصال نفهمیدم چي گفت فقط پرسیدم : 
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 مراسم هفتم براش مي گیرن ؟ -
  

مي خواستتت به یوستتف فکر نکنم ...پس حالمو گرفت و جوابمو یه چیز دیگه 
 داد: 

ه مل بذارم ..تجربه ات مي ره باال..بتو فکر اینم که توي این هفته کلي برات ع-
 رجبي باید بگم ..تو رو 

 ببره تو ي عمالش ..ندر خودت چیه ؟ 
  

صتتورت خیستتمو بلند کرد م و بهش خیره شتتدم ..این مرد دیوونه بود یا من ؟ 
 ..من حرفشو نمي فهمید یا 

 اون ؟این همه عذاب براي چي بود ؟ 
...موفم شده که دیگه اسم یوسفو  وقتي سکوتم رو دید ..فهمید که  موفم شده

 نیارم ...حقیقتم 
 همین بود ... مي خواست دیگه درباره یوسف حرف نزنم 

  
همه اینا رو مي فهمیدم ..درک مي کردم ..دیگه نمي تونستم خودمو بزنم به اون 

 راه ........باید محکم 
ضتتور مي بودم ...حم با اون بود ..استتم یوستتف اوردن از این به بعد بدون ح

 یوسف ..دردسر بود ..بدبختي 
بود ...ستتعي کردم به خودم مستتلط باشتتم و روزاي هفته رو به یاد بیارم ...از 

 بازیش خوشم نمي اومد 
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اما باید نشتتون مي دادم خنگ نیستتتم و حواستتم ستترجاشتته ..هنوزم مي تونم 
 خودمو جمع و جور کنم  

 با چونه اي لرزون و چشمایي پر اشب گفتم : 
با شتتما عمل ندارم ..دکتر کاظمي .. دکتر کاظمي از هفته پیش عمل من فردا -

 فردا رو تعیین کرده بود  
 با شیطنت ابروهاشو داد باال: 

 مگه فردا چند شنبه است ؟ -
  

به هم هم افتادم ..مثال مي خواستتت رهنو برگردونه ستترجاش ..چه بازي بدي 
 بود : 

 است  اگه سه روزه که اینجام .. پس فردا سه شنبه-
  

اي بابا چه جال  ..من اصتتال فردا عمل ندارم ..چرا خودم یادم نبود ؟من که -
 تا ظهر یه بیمارستان دیگه ام  

  
 خندید ..اما من گریه کردم ... 

  
                

  
 خیل خ  اشکال نداره به کاظمي مي گم تو رو دستیارش کنه -
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 با گریه به تلخي خندیدم ..: 

 بول نداره خانوما رو ق-
 خندید: 

 حقم داره ..همش خرابکاري مي کنید -
  

 به چشماي قرمزش خیره شدم و با شرمندگي گفتم : 
عذرت مي - ند روز پیش بهتون زدم ..ازتون م که االن و چ مه حرفایي  براي ه

 خوام ...حالم خوب نبود ..هر 
 چي که خواستم  بهتون گفتم ..ازتون معذرت مي خوام  

 شد:  لبخندش مهربون
 ایرادي نداره ..فقط دیگه تکرار نشه -
  

خنده پنهون و نگاه مهربونش رو دوستت نداشتتم ...سترم رو پایین گرفتم ...به 
 یوسف فکر کردم ..به 

 مدلومیتش ..به مرگ ناگهانیش ...و با حسرت و با زجر گفتم : 
شه ااگه مصلحت به اینه که فراموشش کنم ...اگه مجبورم که فراموش کنم ...ب-

 فراموشش مي کنم 
 ..براي همیشه ..فراموشش مي کنم 

شد و  لرزیدم ...اما واقعیت رو باید قبول  سرد  از حرف خودم ترسیدم ...بدنم 
 مي کردم : 
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 دیگه کسي رو به اسم یوسف نمیشناسم ..نه مي شناسم نه به یاد میارم  -
 نگاهش غمگین و سرد شد ...لرزیدم و اشب ریختم که گفت : 

 ور نیستي که فراموشش کني ... مجب-
  

 خیره توي چشماش ..اب دهنم رو قورت دادم و گفتم : 
سرت زندگي کردنه ...تمام تالشمو - نه فراموش کردن راحت تر از یه عمر با ح

 مي کنم که فراموشش 
 کنم ...تا نه من عذاب بکشم نه اون 

  
  

                
  

و نا امید کننده کش اومد که در اتاق باز ..به زور لبش براي یه لبخند غمگین 
 شد و زن با اجازه اي 

 گفت : 
 اقاي دکتر ..میز شامو  بچینم ؟ -
  

موحد همونطور که دستاش روي زانوهاش  بود به زن با لبخند نگاهي انداخت 
 و گفت : 

 بي زحمت براي دو نفر بچینید   -
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ي کردم ...اینا اخرین وقتي ستترش رو دوباره به ستتمتم چرخوند..هنوز گریه م

 اشکایي بود که باید مي 
ید اشتتتب مي ریختم .....پس حقم بود از اخرین  با عد از این ن ریختم ...ب

 ساعات  به یاد مونده از یوسف 
اشب بریزم و اون ایرادي نگیره ...چشمامو بستم و باز کردم ... دستمالي رو به 

 طرف گرفت ... 
 گرفتم و اون  گفت :  دستم رو بلند کردم و دستمالو  ازش

 دستتو بده من انژیوکتتو  دربیارم ... -
سمتش بلند کردم ..مقابلم زانو زد و با ارامش و با  سرد و کوچیکم رو به  ست  د

 احتیاط شروب کرد به در 
 اوردنش .. 

  
خیره نگاهش کردم و باز اشب ریختم ..اونم غمگین و ناراحت بود ..اما خوب 

 خودشو نگه داشته بود 
سابي ن سرم باالي تخت رفت ...این چند روزه معلوم بود که ح سمت  گاهم به 

 عذابش داده بودم ..سه 
مه چي بي اطالب بودم ..و از  روز توي بي خبري ...ستتیر کرده بودم ...و از ه

 حاال به بعد م حم نداشتم 
 عزا دار یوسف  باشم  

 دیگه مجبور بودم با همه چي کنار بیام  
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سواالي جدید تري به اطرافم با حرک شت  شمام  نگاهي انداختم ...تازه دا ت چ
 توي رهنم نقش مي 

جا بود؟ ..اون زن و دختر کي بودن ؟ ...اصتتال من  جا ک که  این بستتتت  ..این
 چطوري اومده بودم اینجا ؟یعني 

 توي این سه روز کسي متوجه نبودنم نشده بود ...؟ 
 ن کارارو کرده بود ؟ نگاهم برگشت دوباره روي خودش ... چطور  همه ای

  
 *** 

دقایقي از رفتن موحد از داخل اتاق مي گذشتتت و من هنوز لبه تخت نشتتستتته 
 بودم 

  
                  

  
  

به گوشیم که روي عسلي گذاشته بود خیره شدم ..از فرط خستگي و گریه ناي 
 نفس کشیدن هم 

شتتد و به در چشتتم نداشتتتم که با ضتتربه اي به در اتاق نگاهم از گوشتتي گرفته 
 دوختم ..همون دختر وارد 

 اتاق شد و چند دست لباس رو کنارم روي تخت گذاشت و گفت : 
 ..اگه مي خواید دوش بگیرد.... حموم اماده است ... -
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شده بود...از لحن حرف  شمام خیره  سبزه رو با نگاهي یخ زده توي چ دخترک 
 زدن زن و رفتارهاي این 

 این خونه کار مي کنن ...  دختر فهمیده بودم که توي
  

سیدگي مي  سطي که با کمي ر شت ..چهره متو شنگه نه ز ستم بگم ق نه مي تون
 تونست قشنگتر هم 

 بشه ..در هر صورت برخورد دوستانه اي  باهام نداشت  
همچنان که نگاهش به من بود نگاهي به لباستتهاي روي تخت انداختم ...و 

 گفتم : 
 که لباساتو ممنون ...... الزم نبود  -
  

نگاهش هنوز هم ستترد بود و هیچ تغییري براي ابراز محبت از خودش نشتتون 
 نمي داد : 

  
 اینا لباساي من نیستن ..با اجازه -

نداده بود بقیه حرفام رو بزنم ...رفتار  لبهام از حرکت ایستتتادن ..حتي اجازه 
 عجیبش برام مهم نبود...چون 

اي فکر کردن به اون و رفتاراي پیچیده اش که با این اوضتتاب و احوالم جایي بر
 رو  نداشتم   

باز به لباسها نگاه کردم ..کم کم از اینکه ...جایي بودم که هیچ شناختي نسبت  
 بهش نداشتم 



wWw.Roman4u.iR  890 

 

 ...راحتیمو داشتم  از دست مي دادم .. 
  

به اتاق و وسایلش با چشماي پف کرده خیره شدم ..اتاق بزرگي بود...همه چیز 
 ودش قرار سر جاي خ

سید  سفید رنگ بزرگ  ر شمام چرخید و چرخید تا اینکه به یه در  شت ... چ دا
 ... 

کنار در ..یه  میز کوچیب پایه دار  بلند بود ...که روش یه ....گلدون بزرگ پر 
 از گل قرار داشت .. 

  
رنگ میز و گلدون ..هر دو   ستتفید بودن ... گلدون با حاشتتیه هاي طالیش و 

 ز توش سرازیر گلهایي که ا
 شده بودن لحده اي حس از زندگي و نشاط رو توي وجودم بیدار کردن .. 

  
                   

  
  

مثل یه تصور کوچیب از یب قاب نقاشي بود ..اکثر وسایل اتاق هم تر کیبي از 
 رنگهاي سفید و طالیي 

 بودن  
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اب گل بودن به جز یه قبه دیوارا نگاه کردم ..تمام قابا ...عکستتایي از طبیعت و 
 نسبتا بزرگ که درست رو 

 به روم قرار داشت .. 
توي عکس .موحد به همراه برادراش  ایستاده بودن ..زن و مرد مسني هم  روي 

 دوتا صندلي جدا  از 
صمیمانه به  سته  بودن ...و   خیلي  ش هم که مقابل موحد و برادرهاش بود... ن

 دوربین لبخند مي زدن 
 خندیدن ..حتي موحد   بقیه هم  مي

 چهره موحد بیشتر شبیه  مرد بود ولي دو برادر دیگه اش  به زن شباهت داشتن  
شدم ..چهره اي  صورت خندان موحد خیره  شد و به  نگاهم از زن و مرد گرفته 

 متفاوت از مردي که توي 
 بیمارستان جز اخموترینها بود  

  
ه ستتوزش افتاد  ...بلندش همونطور که به عکس نگاه مي کردم پشتتت دستتتم ب

 کردم و نگاهش کردم ... 
کبود شتتده بود ..دستتتمو چرخوندم و باالتر اوردم و روي گونه  و لبم گذاشتتتم 

 ..داه بودم ... 
  

به ارومي از جام بلند شتتدم ..اینه قدي پایه داري.... دورتر از من گنج دیوار و 
 نزدیب به پنجره شیشه 
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سم شت ...قدمي به  ِسرم و عرق تنم لحده بزرگ قرار دا شتم  که بوي  تش بردا
 اي توي بینیم پیچید 

 ...حالت تهوب باعک شد که دیگه نتونم قدمي از قدم بردارم   
  

شتم و به  ستم ....چند ثانیه بعد  برگ شماموب شتم و چ ستم  رو روي بینیم گذا د
 لباسها ي روي تخت 

 نگاه کردم  
از بود یه دوش مي گرفتم ....شتتاید با اینکه احستتاس راحتي نمي کردم ..اما نی

 حالم بهتر از االن میشد 
 ..و احتماال کمي هم به ارامش مي رسیدم  

  
 *** 
  

                  
  

صورتم هنوز  ستاده بودم ..رنگ  شیده ...مقابل اینه ای ساعت بعد لباس پو نیم 
 زرد بود و ضعیف  بودن و  

 بي حالم رو  توي روق مي زد .. 
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ت روي میز نگاهي انداختم ..دیگه وقتش بود که از اتاق بیرون  مي به ستتتاع
 رفتم  

  
سالن بزرگ  شتم و درو باز کردم ...مقابلم یه  ستگیره در گذا ستم رو روي  د د

 قرار داشت ..دست روي 
 دستگیره ..سرجام ایستادم ... 

  
شتم داخل اتاق  شاید بهتر بود برمي گ ساس غریبگي مي کردم .... شتم اح  ودا

 منتدر مي شدم  
اما همون لحده زن با ظرف غذا یي که در دست داشت  در حال رد شدن از رو 

 به روم با لبخندي 
 ایستاد و گفت : 

ست ...اقاي دکترم االن میان ..دارن با تلفن حرف مي - بفرمایید.... میز اماده ا
 زنن 

  
دش راهشتتو همین دو جمله براي حرف زدن با من براش کافي بود ..چرا که بع

 گرفت و به سمت میزي 
 که هنوز توي دیدم نبود  رفت 

دستگیره در رو رها کرم و پامو فراتر از اتاق گذاشتم و وارد سالن شدم ....چند 
 قدم جلوتر  ...میز ناهار 

 خوري که زن روشو پر کرده بود از چندین نوب غذا ... به چشمم اومد .. 
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رده در حال چیدن قاشتتم و چنگال ها بود دخترک در کنار زن با چهره اي بم ک

 که هر دو به محي دیدنم 
 سریع میزرو ترک کردن ... 

  
با حرکت چشتتمام به دنبال موحد گشتتتم ..خبري ازش نبود  ...خونه زیادي 

 بزرگ بود ...سرجام ایستادم 
 ... 

شت  صداش از پ شنیدن  شتم .. که با  میل به غذا و یا هر کار دیگه اي رو  ندا
 ..به اهستگي  سرم .

ستترم رو به ستتمتش چرخوندم  و بهش خیره شتتدم ...من رو مي دید..اما تمام 
 حواسش پي گوشي و 

 اون ادم پشت خط بود  : 
  

 نه فردا میام ...نه عزیز من ..چیزي نیست .. -
  

                  
  
 ..... 

 نه فدات شم ..اصال نگران نشو ..همه چي خوبه خوبه ... -
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 ..... 
 دید و بهم نزدیب شد: خن
شما نگران نباش - شم ..؟ شه به اون ربط مي دي قربونت ب اخه چرا هر چي می

 و راحت بگیر و بخواب ... 
 ... 

 چشم ..امر دیگه ؟ -
 .... 

 باشه ..حتما ...شبت بخیر ..راحت بخوابي ... -
  

 به من که رسید گوشي رو از گوشش دور کرد و گفت : 
 چرا ایستادي ؟ -

ده به زبونم اومد که  ازش بپرستتم اینجا کجاستتت ..اما جلوي زبونم رو یه لح
 گرفتم  و اون با دستش 

 اشاره کرد که به سمت میز بریم ...... 
هم قدم باهاش به راه افتادم  ...کمي جلوتر رفت و صندلي رو برام  بیرون کشید 

 و گفت : 
 حالت تهوب نداري که ؟ -
  

..نگاهي بهش انداختم و دوباره به میز و دستتتاش روي پشتتتي  صتتندلي بود .
 صندلي خیره شدم  و 

 گفتم : 
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 نه -
  

 لبخند زد  و به صندلي اشاره کرد و گفت : 
 پس بشین  -

ستر به زیر در حالي که هیچ حستي از  راحتي رو نداشتتم  ...با تشتکري روي 
 صندلي که برام بیرون 

میز رفت و روش کشتتیده بود نشتتستتتم ..لبخندي زد و به ستتمت صتتندلي ستتر 
 نشست  

تدارک دیده بود...میز پر بود..این  پایین گرفتم ...زن بیچاره کلي غذا  ستترمو 
 همه زحمت براي چي بود 

 ؟...من واقعا قادر به بلعیدن حتي یب لقمه هم نبودم .. 
  

                  
  

و  مکه  با دیدن کباب کوبیده روي میز... یاد چند ش  پیش و شام دو نفره خود
 یوسف افتادم 

 ..چشمامو بستم ..اولین لقمه اي که من براش گرفته بودم ... 
  

 چه شبي بود ...در عین اریت شدناش و گریه هاش ...عالي بود... 
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 چي شد ....حالت خوب نیست ؟ -
چشتتمامو باز کردم و بهش خیره شتتدم ..نفستتم رو به ستتختي بیرون دادم و اون 

 ظرف  مقابلم رو براي 
شت  ...نگاهم هنوز به  ریخت شامم رو پر کرده بود بردا سوپي که بوش ... م ن 

 کبابها  بود که ظرف رو 
 مقابلم گذاشت و گفت : 

 هنوز ضعف داري ...بهتره یه چیزي بخوري -
نباید بهش فکر مي کردم ..چشتتمامو دوباره بستتتم و باز کردم و قاشتتم کنار 

 بشقابو برداشتم ...چهره 
ستم ..نگران بهم  خونیش با یه لبخند شمامو ب شد ..باز چ شت بد می ..حالم دا

 خیره شده بود ...با خودم 
 تکرار کردم .. 

  
 فراموشش کن ..یوسف   دیگه نیست ..یوسفت براي همیشه رفت  -
  

قاشتتم رو  اروم توي ستتوپ فرو بردم ..لرزش خفیف چونه ام رو  که منو اماده 
 براي اشب ریختن مي کرد 

 به فب و لبهام مي اوردم  کنترلش  کردم   رو با فشاري که
اخرین لحده اي که یوستتف رو دیده بودم و دستتت اویزونش از تخت ....دور 

 کردنهاي موحد ..چشماي 
 بسته یوسف  ...صداي فریاد مادرش ... 
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 اشب توي چشمام حلقه زد .. 
  

مد غذاهاي رو به روم داشتن حالم رو بد مي کردن ....چهره یوسف مدام مي او
 جلوي چشمام که با 

 صداي موحد تمام افکارم بهم ریخت  
  

ستن ...اگه - شکا ه شه ...اکثر پز سمینار برگزار می شیراز یه  دو هفته دیگه توي 
 دوست داشته باشي 

 مي تونم تو رم همراه خودم ببرم 
  
  
  

 شوک زده از حرف یهوییش بهش خیره مونده بودم  
  

شب ولي خوب به ندرم حتما بیا ..- شدن با چند تا پز شنا  سمینارا و ا .اینجور 
 متخصص و فوق تخصص 

 براي هر پزشکي خوبه  
حرف موحد و صتتورت یوستتف در هم قاطي شتتدن ..دیگه نمي تونستتتم روي 

 صورت یوسف تمرکز کنم 
 ..اونم فهمیده بود که حرف پرونده بود 
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 ...از نگاه خیره شوک زده ام به خنده افتاد و گفت : 
 شد ...میاي .. پس اوکي -
  

صبر کرد که من حرف بزنم ...اما وقتي دید هنوز دارم گنگ نگاهش  لحده اي 
 مي کنم گفت : 

ستفاده - سمینار ا شهر بگردي هم از  سه روزه ...هم مي توني توي  سمینار  یه 
 ببري ...استراحتیم برات 

 میشه ...فکر کنم خیلي وقته مرخصي نرفتي  
  

 وخت  براي خودش مي برید و مي د
 نگاه خیره اش به لبهاي نیم باز و چشماي پف کرده ام بود 

 بخور...دو سه قاشقم که  شده  به زور بخور... -
  

..موحد االن با موحد بیمارستتتان زمین تا استتمون فرق کرده بود..لبخند روي 
 لبهاش ...و نوب نگاهش ... 

 ...  ترحم انگیز نبودن ..یا از سر دلسوزییه که بخواد تحملم کنه
درست مثل یه دوست که فقط خواسته باشه در کنار دوستش خوش بگذرونه و 

 بذاره که به دوستشم 
 خوش بگذره ... 
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سي نمي  ست چون هیچ ک در واقعه ... واقعیت تلخ زندگیم این بود که مي دون
 تونه توي غمم شریب 

 باشه ....باهام مدارا مي کرد.. 
دم نزنم ..مي خواست تنها کسي باشه که چون مجبور بودم توي خودم بریزم و 

 باهام همدردي مي 
کنه ..که بهم فشار نیاد..و توي تنهایم از شدت درد و بغي ..دق نکنم و بفهمم 

 کسي هست که مي 
 دونه چقدر ناراحت و غمگینم  

  
  
  

شقي رو توي دهنم بذارم اون با ارامش و  برعکس من که حتي دلم نمي اومد قا
 تي بدون هیچ ناراح

 لقمه هاشو یکي پس از دیگري مي بلعید و حرف مي زد ... 
  

به سوپ خوش رنگ درون ظرفم خیره شدم که صداي زن از کنار گوشم باعک 
 شد ... سرم رو باال  

 بیارم 
 اقاي دکتر چیز دیگه اي الزم ندارید ؟ -
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 موحد لبخندي به زن زد : 
 برید ...خیلي ممنون  نه ممنون ....همه چي هست ..شما هم بفرمایید -
  

 زن با چهره گندمگون و با نمکش نگاهي به من انداخت و گفت : 
 سمیرا بمونه که اگه کاري داشتید  -
  

 موحد نذاشت جمله اش رو  تموم کنه 
 نه ...ممنون از زحمتتون  -

 زن اینبار سرش رو بدون لبخند تکوني داد و به سمت در خروجي رفت  
  

مثل زمانهایي که از دست یکي از ماها عصباني میشد  موحد نفسش رو درست
 و نمي خواست 

 سرمون داد و فریاد بکنه  بیرون داد  و گفت : 
 خوب کجا بودیم ؟ -
  

صال حرفم نمي اومد..در  سکوت پیدا کرده بودم ..ا ش  براي  میلي عجیبي ام
 حالي که موحد با خودش 

 عهد کرده بود منو به حرف بیاره .. 
سکوت و ظرف سوپ دست نخورده ام رو دید سرشو پایین انداخت زماني که 

 و با قاشقش کمي از 
 غذاي داخل بشقابش رو جا به جا کرد و گفت : 
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شونمت و وادارت کنم - صبح اینجا بن مي دوني که توانایي اینو دارم که تا خود 

 که تب تب این غذاها رو 
 بخوري ؟ 

  
ستتاعت ...اولین باري بود که نزدیب بود به خنده بیفتم ..چون بعد از این چند 

 واقعا چنین توانایي رو 
 داشت و من نمي تونستم منکرش بشم 

  
یه لبخند کوتاه هم نزده بودم ... اونقدر تیز  با اینکه نخندیده بود م ...یا حتي 

 بود که متوجه تغییر حالت 
 چهره ام بشه و بگه : 

 نکردم که حین غذا خوردن  برام حرفم بزني   پس بخور ..تا وادارتم-
  

 قاشم رو توي ظرف رها کردم و گفتم : 
 دکتر من واقعا میلم نمي کشه ..نمي تونم  -
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قاشم و چنگالش رو اروم توي بشقابش گذاشت ... ارونجاشو لبه میز تکیه داد 
 ودستهاشو توي هم 

 گره زد و زیر چونه اش گذاشت  و گفت : 
  

ري که فشارت رو گرفتم ..با خودم فکر کردم که تو چطور هنوز زنده اخرین با-
 اي ؟...بعد به این نتیجه 

رسیدم ...شاید همیشه فشارت اینطوریه که همیشه سرپایي ...حتما یه جورایي 
 بهش عادت داري 

 ...درسته ؟ 
  

 مندورش رو نفهمیدم : 
 ببینم فروش تو اصال غذا مي خوري تو زندگیت ...؟ -

بار لبخند کوچکي دزدکي روي لبهام پریدو موحد با دیدنش ستتعي کرد به این
 روي خودش نیاره ..البته 

 لبخندي که با غم بود  
  
  

                  
  

شه مي - صال خوشم نمیاد...به این کوک  خانومم همی سوپ ا البته من از این 
 گم درست نکنه ها..اما 



wWw.Roman4u.iR  904 

 

روخدا یکم رنگ و روشتتو نگاه کن نمي دونم چرا هي درستتتت مي کنه ...تو 
 ....انگار فقط رب و جو ریخته 

یه  توش ...مرغام دارن توش پرواز مي کنن ...بماند که معلوم نیستتتت چه ادو
 هایي هم توش قاطي کرده  

با ترید به سوپ توي ظرف نگاهي انداختم ..اصال با تعریفاي موحد یکي نبود 
 براي همین با شگفتي و 

 تعج  گفتم : 
 ندر که خوب میاد  به-
  

 ابروهاشو باال داد : 
 جدي ؟ -
  

 نمي دونم چه ایرادي سوپ داشت که مرت  داشت براش ایراد مي تراشید 
 خوب شاید ظاهر ش فریبنده باشه ولي مطم نم طمعش -
  

 چیني به بینیش  داد و گفت : 
 وحشتناکه  -
  

باال و بي حرف براي  هامو دادم  که ابرو بار من بودم  حان مزه ستتوپ این امت
 ...قاشم رو برداشتم و مقدار 
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 کمي از سوپ رو مزه کردم  
 عالي بود  هیچ موردي نداشت ..حتي ترغی  شدم بازم ازش بخورم  

 سرشو سوالي تکون داد و گفت : 
 بد بود نه ؟ -
  

 صادقانه جواب دادم : 
 خیلي خوبه -
  

 نفسش رو اسوده بیرون داد و گفت : 
 زبونت سالمه ...هم حس چشایت ...  خداروشکر..پس هم-
  

                   
  
  

 سوالي نگاهش کردم لبخند زد 
شم - شکر نکنه ..ناراحت نمی سي در قبال وظیفه پزشکیم ازم ت خوب من اگه ک

 ..چون قسم خوردم جون 
 ادما رو نجات بدم و برام مهم نیست که ازم تشکر بشه و یا نشه .. 

سه روز اما اون زني که این غذا ضش زده و  سر مری ها رو درست کرده ...از هم
 مراق  تو بوده ..درست 
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مثل دختر خودش ... یه لحده هم ترکت نکرده ..اگه بیاد ببینه دستتت به هیچ 
 کدوم از غذاهایي که 

یه  که من ازش  عد  گه ..فقط دفعه ب به تو چیزي نمي  درستتتت نکرده نزدي ...
 خواهشي کنم قاطع میگه 

هش بر مي خورده ..اونقدر بهش بر مي خوره که خودش تا چند نه ...خیلیم ب
 روز دست به هیچي نمي 

زنه ...از اون زناي حستتاستته ...البته فقط گفتم که بدوني ..و گرنه مي تونیم که 
 نخوري  

  
ستترم رو پایین گرفتم و قاشتتم رو برداشتتتم .....موحد استتتاد بازي کردن با 

 احساس هاي ادمها بود شاید 
اون زن اینطوري نبود ..اما مجبورم کرده بود که اینطوري فکر کنم ...وقتي واقعا 

 دید دارم اروم و سر به 
زیر سوپم رو مي خورم دیگه ساکت شد ..ساکت شد و مشغول غذاي خودش 

 شد ..اون به هدفش 
 رسیده بود ... 

شم  ضم به همراه هر قا شاید بغ شم .. ستم اروم ب و البته من هم فقط مي خوا
 که مي خوردم  سوپي

 پایین  مي رفت و بهانه اي براي جمع شدن اشب توي چشمام نمي راشت  
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بازم نصتتف ستتوپم رو خورده بودم  یادي بخورم  که نتونستتتم چیز ز با این
 ...حداقلش این بود که موحد راضي 
 بود ..راضي بود که بهم گیر نمي داد 

خورده بود ...غذاي خودشتتم با اون همه ستتخنراني غرایي که کرده بود چیزي ن
 اونم نیمه کاره بود ... 

  
نگاهش کردم ..سرش پایین بود ..توي خودش فرو رفته بود..و به ظاهر غذاشو 

 مي خورد ...چطور یه ادم 
شو بروز نده  سات سا ست اح شه ...؟چطور مي تون سخت با ست انقدر  مي تون

 ...و به روي خودش نیاره ؟ 
ه ونیشاتش پي ببرم ... با بلند کردن یکبارهمونطور که نگاهش مي کردم تا به در

 سرش ..نگاهم رو با 
 یب لبخند شکار کرد  

  
شکاري که در هر موقعیت دیگه بود باید از خجالت اب مي شدم ..اما حاال نه 

 تنها هول نشدم ....بلکه 
بي احستتتاس تر از هر زمان دیگه در برابر نگاهش ..چند ثانیه اي بهش خیره 

 خندش رو موندم ..هنوز لب
داشت و مي خواست با نگاهش به عمم وجودم پي ببره ...ادم عجیبي شده بود 

 ..که بالخره من 
 سرم رو پایین انداختم و گفتم : 
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 هیچ وقت فکر نمي کردم کارم به اینجا کشیده بشه   -
  
  
  

 نگاه م*س*تقیمش هنوز روم  بود 
 به کجا ؟  -
  

 پوزخند زدم : 
اي کارم ..به جایي که ندونم باید چیکار کنم ..به جاي به جایي که ندونم کج-

 که .... 
 حرفم رو خوردم : 

  
شتتما خیلي به من لطف کردید...تازه مي فهمم که داشتتتم چه اشتتتباهي مي -

 کردم ....اما دست منم 
 نبود ..همه چي.. یهویي شد....یهویي و بي مقدمه ... 

عادت هایي زندگي کردن ...  به تن کردم ...اینطور زندگي قویم  فکر مي کردم 
 کرده ...اما  ...حاال... بعد از 

مرگ یوسف .......خیلي خیلي تنها شدم ...انگاري دیگه هیچي ندارم ...حتي 
 خانواده امم ندارم ..یه 

 حس خیلي بد..که خیال تموم شدنم  نداره   
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گه ما دی گاهش هنوز خیره بود..ا ند کردم و بهش خیره شتتتدم ..ن  ستترم رو بل

 لبخندي نداشت 
  

 لبهاي خشکم رو به حرکت در اوردم : 
من همیشتته عادت دارم به از نوب شتتروب کردن ....اما این بار به ندر ستتخت -

 میاد  ...خیلیم سخت 
  

 قطره اشکي از گوشه چشمم چکید و پایین افتاد: 
بچه هاي دانشکده  همیشه بهم مي گفتن بي احساس ..چون تنها کسي بودم -

 تشریح  که براي
جنازه ها پیش قدم  مي شدم .....تنها کسي بودم که بعد از مرگ بیمارا ....براي 

 فهمیدن علت 
شون مي کردم ...چون  سی شدم و برر شون نزدیکم مي  شون بدون ترس به مرگ

 تنها کسي بودم که 
سرد خونه  سط  ش  تا و شدم یه  ضر  شون دادن اینکه ترسو نیستم ...حا براي ن

 نترنیم بیمارستان دوره ا
حاال مي فهمم ..همش ادا بوده ..همش براي حفظ  غروري بود  ما  برم ......ا

 که نمي خواستم جلوي 
 دیگران از بینش ببرم و خردش کنم  
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یام   گه دارم و فردا ب که بتونم خودمو محکم ن قدر محکم نیستتتم  ..حتي اون
 بیمارستان ...چون مطم نم با 

 افتم ...و طاقتمو از دست مي دم   دیدن سرد خونه و بخش ...به گریه مي
  
  
  

 بغي مانع از ادامه حرفام شد  
 مي خواي بري سر خاکش ؟ -
  

 بدون فکر سرم رو تند تکون دادم 
نه نه ...نه مي تونم ..نه  مي خوام که  برم ...بهتره اصتتال اونورا نرم ...خودمو -

 مي شناسم ...تحمل اون 
 لحده اي که برم سرخاکشو  ندارم  

 بهتره زودتر برگردم به زندگي عادیم ..سخته ... اما مي دونم شدنیه  
  

سي که   شتم ..ح سي دا ضور موحد چه ح نمي تونم بگم دقیقا  اون لحده در ح
 یه لحده دلش مي 

خواستت بره ستر خاک یوستف ..و دوباره همون حس  مي خواستت با فرار از 
 واقعیت ..خودش رو براي 

 ادامه زندگي گول بزنه 
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 موحد نفسش رو بیرون داد و گفت : 

فرار از واقعیت براي یه مدت کوتاه خوبه ..بعد از اون میشه خوره ...خوره اي -
 که باید هر روز منتدرش 

 باشي ...تا ازارت بده ...ازارت بده و تو رو از درون خرد کنه ... 
  

ا ببه لیواني که دستتتشتتو دورش حلقه کرده بود خیره شتتدم ..دلم مي خواستتت 
 یکي درد و دل کنم ..به 

سنگیني بغي و بي همزبوني مي  شت از  شتم ...دلم دا شدت بهش احتیاج دا
 ترکید  

دستي به پیشوني کشیدم و چند قطره اشکي که زیر چشمم رو خیس کرده بودن 
 ... با سر انگشتام 

 پاک کردم و  بدون نگاه کردن به موحد گفتم : 
م ..اما اون اصتترار داشتتت ...بعدا فهمیدم از اولم مخالف بودم که صتتیغه کنی-

 چرا  این همه اصرار مي کرد  
 ...خوب اولش مي خواستم قبول نکنم ..اما بعد ... 

  
 به یاد اون روز و زني که به خاطر همسر مرده اش زجه مي زد افتادم : 

شبختي و غم  از هم خیلي - صله خو صحنه از مرگ ..فکر کردم فا با دیدن یه 
 در کم که ارزش کمه ..اونق
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شم  شتم رو  ازار بدم ...واقعیت سش دا شجویي دو سي رو که از دروه دان نداره  ک
 این بود که خیلي 

 دوستش داشتم ...نمي تونستم خودمو گول بزنم  
  
  

پس قبول کردم ...اما بعدش به شتتدت پشتتیمون شتتدم ..پدرم با اینکه زیاد تو 
 کارام دخالت نمي کنه ...با 

 ماه بهشون سر نمي زنم و اونم بهم سر نمي زنه . اینکه ماه به 
اما اگه بفهمه همچین کاري رو کردم دیگه خونه که رام نمي ده  هیچ ...حتي تو 

 صورتمم نگاه نمي کنه 
 ... 

یوستتف تو تمام این ستتالها کستتي بود که مي خواستتتم ....وقتي که برگشتتت 
 ...خیلي خوشحال شدم 

یال مي کردم که برگشتتتیم به اون دوران ..ستتر از پا نمي شتتناختم ...همش خ
 ..دوران خوش دانشجویي 

..اما چه خوش خیال بودم ...دیگه هیچي مثل اون موقع ها نبود ...یوستتف هم  
 عوض شده بود ...بهم 

 ریخته  شده بود..دیگه خودش نبود ...یه چیزي ازارش مي داد... 
ت نشتتده بود  که بتونه یه چیزي که نمي دونم چي بود ...اما اونقدر باهام راح

 همه حرفاشو بهم 

http://www.roman4u.ir/


 913 عبور از غبار

 بزنه ..هنوز محرم اسراراش نبودم  
  

ضم ...توي دلم  شمهام و قورت دادن بغ ستن چ سرت و درد  مرگش رو با ب ح
 ریختم و بیشتر درد کشیدم 

 و از تو سوختم و خاکستر شدم : 
 مبراي مردن خیلي جوون بود ..خیلي ...هنوزم باورم نمیشتتته ..فکرم نمي کن-

 که هیچ زماني بتونم  
ماهي رو فقط عذاب بکشم  -فراموشش کنم ...دکتر کلهر شاید باعک شد      

 ..به خاطر کاري که نکرده 
هاي بخش رو از من دور کرده بود  ...بهترین  چه  مه ب که ه کاري  بودم ....

 دوستامم ازم جدا شدن .. 
شن سما بدبختم کرد..با حرف نزدنش ...با رو سف ..ر با  نبودن تکلیفش اما یو

 خودش ...با مرگش ...کاري 
کرد که حاال ..از خودمم بدم بیاد...بدم بیاد که چرا تو زندگیش بودم ..بدم بیاد 

 که چرا  بعد از چند سال 
یهو اومد و یهو رفت ...اصتال این رابطه براي چي بود؟هنوزم نمي فهمم ..همه 

 چي بدجور بهم ریخته  
  

شتم اگه اون روز مي رفتم   سبتي دا سف چه ن تو و همه مي فهمیدن که من با یو
 ...براي هیچ کسي 
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اتفاق بدي نمي افتاد..حتي خود یوسف ..چون براي حفظ ابروشم که شده بود  
 ...همه ...همه چي رو 

 همونجا مدفون مي کردن و سر من اوار مي شدن ... 
  
 د : نگاهم به سان ادمهاي شوک زده به وسط میز و ظرف ساالد بو 

سوني یه اب خوردن - شیدم که بخوام به ا ست مي گید ..یه عمر زحمت نک را
 همه چیزمو از دست 

شیدم و خودمو عذاب  سختي ک سالها ....به تنهایي  بدم ...من توي  همه این 
 دادم ..با همه چي 

 ساختم ...با بي خوابگاهي ..با بي پولي ...با تنهایي ...با همه چي ؟ 
  
  

االي اول دانشگاه  این ور و اونور  کار کردم و مخارجمو تامین با  سختي.... س
 مي کردم که به خانواده 

ام فشتتار نیاد ....نگاههاي ه*ر*زه ادمایي که براي گرفتن یه فتوکپي ستتاده و این 
 چیزا مي اومدن توي 

شغول کرده بودمو  تحمل مي کردم   مغازه اي که با هزار بدبختي خودمو توش م
 تي و به خودم سخ

مي دادم تا برستتم به جایي که االن هستتتم ...چه شتتبایي که براي پرستتتاري از 
 پیرزناي که توان راه 
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 رفتن نداشتم به این اون رو انداختم تا برام کار جور کنن ... 
 با یاد آوري اون روزا به خودم پوزخند زدم : 

ودم لگن دست اخرم ... با کلي منت سرم .... کاري بهم مي دادن که مجبور ب-
 زیر مریضا و پیرزنا رو جا 

 به جا کنم ... 
  

 اشکم در اومد ...: 
سختي ....و خودمو تباه کنم ..من از - شم  روي این همه  اره پس نباید خط بک

 اون بچه هایي نبودم که 
شه پاس  صه ام ب شن که بي غم درس بخونم و تنها غ از اول خانواده ام پولدار با

 کردن درسا..یا رفتن به 
 کدوم ارایشگاه که از بقیه همکالسیام کم نیارم ...و عق  نیفتم  

  
 به تلخي خندیدم : 

براي تولد  یکي از بچه ها که دعوت مي شتتدم غصتته عالم مي افتاد به  جونم -
 که حاال چي بگیرم 

شتناک بود..هزینه کتابا..هزینه اجاره خونه ...هزینه خورد و  ساالي اول وح ...
 تم خوراکم  ..مي دونس

نه مجبورم مي کنن که برگردم  یارم از ندر هزی به خانواده ام فشتتتار ب اگه کمي 
 ...اخه پدرم در توانش 
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نبود...برادرم به اندازه کافي براشتتون خرج تراشتتي مي کرد..من یکي دیگه نمي 
 تونستم براشو ن هزینه 

 اي درست کنم 
ام تمام تالش تازه داشت زندگیم جون مي گرفت ..تازه داشتم احساس مي کردم

 داره نتیجه مي دن ... 
توي ازدواج اولم همه این سختیها رو تجربه کرده بودم اما بازم برام درس عبرت 

 نشد  و حاضر شدم 
شتم ...حتما دیوونه بودم ..که تن به این  ستش دا دوباره قمار کنم ... ...آخه دو

 کار دادم ....حتما 
  

که  براي یوستتفم اونقدر عزیز نبودم که  اما وقتي با خودم  فکر مي کنم مي بینم
 بخواد باهام راحت 

سش  شت ...اگه مطم ن بود منم دو سم دا شو بزنه ..چون اگه دو شه و حرفا با
 دارم ...این همه پنهون 

کاري نمي کرد ..پس دیگه سر خاکش نمي رم ...چون فقط خودمو ازار مي دم 
 ..خودمو رره رره اب 

 نمي تونم بهش برسم   مي کنم ...براي چیزي که دیگه
  

 براي اینکه اشکم  دوباره در نیاد سریع دستم رو به صورت و زیر بینیم کشیدم : 
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از فردا ستتر کارم حاضتتر میشتتم .....خوبه که هیچ کس نمي دونه ..خوبه که -

 فقط یه ادم مطم ني مثل 
اره شما همه چي رو  مي دونه ...پس نگران هیچي نیستم ..زندگي هنوز ادامه د

 ...منم کلي ارزو دارم 
 که باید  بهشون برسم  

  
با چشمایي که توشون پر اشب بود سرم رو بلند کردم و به موحد که متفکر بهم 

 خیره شده بود خیره 
 شدم و گفتم : 

ببخشید ..اما احتیاج داشتم با یه نفر حرف بزنم ...خیلي وقته با کسي حرف -
 نزدم ..حتي یوسف ... 

 دم از همه بهم نزدیکتر .. که فکر مي کر
هنوزم احساس مي کنم یه چیزي از درونم داره سنگیني مي کنه ... یه چیزي تو 

 گلوم چسبیده و ولم 
نمي کنه ...االن حس ادمایي رو دارم که مي خوان ستتر به بیابون بذارن و فقط 

 داد بزن و خودشونو 
دیگه به هیچ   خالي کنن ..دلم مي خواد یه جوري خالي بشتتم ..یه جوري که

 چیز دیگه اي  فکر 
 نکنم ...سبب بشم ...راحت بشم ..یه راه نفس پیدا کنم ...اما نمیشه ... 
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 سرمو اروم تکون دادم  و تکرار کردم : 
 نمیشه   -

شتونه هامو با چشتمایي پر خیس باال دادم و ستعي کردم با دیدن ظرف ستوپ  
 بخندم : 

 ..انقدر بهش ایراد نگیرید   دست پخت کوک  خانومتونم خیلي خوبه-
  

 سعي کرد لبخند بزنه  
صمیم اني ...توي کباب کوبیده  شتم ...و با یه ت ستاي لرزون چنگالمو بردا با د

 ...توي دیس فرو بردم  
 فراموش کردنمو به طور جدي با این کار مي خواستم شروب کنم ... 

بابو برم ...تکه اول کمي خواستم تمام خاطرات باهم بودنم با یوسف رو از بین ب
 با بغي و با  همون 

 چشماي خیس پایین دادم ...چقدر سخت بود اون لحده ها... 
 خیزه نگاهم مي کرد که با همون بغي و اشب بهش خندیدم و گفتم : 

 نترسید... دیوونه نشدم ... -
سرشو تکوني داد و نگاهشو از من گرفت و چنگالشو برداشت و  به خنده افتاد 

 که ساالدشو  همونطور
 اینور اونور مي کرد با لبخندي   گفت : 

 بالخره این روزام تموم میشه  -
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 همونطور که نگاهش مي کردم ..و اون نگاهش به ساالد بود گفتم : 

 بله بالخره یه روزي  تموم میشه ...و میشه فقط یه خاطره  -
  

کرد و خواستت ستترشتتو که بلند کرد و نگاه خیره ام رو روي خودش دید مکثي 
 چیزي بگه که سریع 

 لبهاشو بهم فشرد و نگاهشو ازم گرفت و گفت : 
 صبح یکم زودتر بیدار شو... -

 حتي نذاشت بفهمم چي گفت چون خودش ادامه داد: 
 اول میري خونه ات یا م*س*تقیم میاي بیمارستان ؟ -
  

  هنوز تو فکر حرفي بودم که مي خواست بزنه و نزده بود که پرسیدم :
 کیف وسایلم ؟ -

 چنگالشو توي ظرف رها کرد و دستي به موهاش کشید  و گفت : 
کیفتو که از بیمارستتتان اوردم ...روپوش و لباستتتاتم که کوک  خانوم داده -

 خوشکشویي و اماده 
صبح یکي  صي داري که باید بري خونه ...مي تونیم  ست ..حاال اگه کار خا ا

 دو ساعتي زودتر حرکت کنیم 
 یمارستانم به موقع برسیم ..هوم ؟خوبه ؟ که به ب

لحده اي با خودم فکر کردم که رفتنم به خونه اي که هیچ کستتي توش نیستتت 
 ...چقدر توي این روزا 
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 مي تونه عذاب آور باشه ...: 
 نه .. منم میام بیمارستان -

 ...با نگاهي حاکي از رضایتش ..سري تکون داد و از سر میز بلند شد  
  

روز سختي در انتدارمه ...روزي که شاید نتونم تحملش کنم ...اما  مي دونستم
 داشتم خودمو به جلو 

هل مي دادم ...که همه چیزو عادي جلوه بدم ...و فراموش کنم تمام اتفاقایي 
 که هر کدومشون به 

 تنهایي قادر بودن یه ادم رو از ریشه نابود کنن ... 
دیگران نشون بدم که هنوز ..توانایهامو  و شاید هم  باز مي خواستم به خودم و یا

 دارم و مي تونم با 
هر اراده اي که مي کنم کارامو پیش ببرم ...اینطوریم بهتر بود..کار تنها چیزي 

 بود که مي تونست فکرم 
 رو از یوسف و زندگي گذشته ام دور دور کنه 

  
  
  
  

 فصل چهاردهم : 
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شاید ستم  شه ...اماده  صبح روز بعد ..با اینکه مي دون بدترین روز زندگیم با
 رفتن شدم ...بیچاره کوک  

خانوم صتتبحونه مفصتتلي رو اماده کرده بودم ..اما حتي نتونستتتم رره اي از 
 خوراکي هاي روي میزو 

شد...و مدام در حال  شیش لحده اي قطع نمی بخورم ...موحد هم که زنگ گو
 حرف زدن بود و همینم 

صبحونه  شده بود متوجه  سر میز باعک  شه ..چون  هنوز دو دقیقه  خوردن من ن
 ننشسته براي حرفي 

صبحونه  شنون به اتاق دیگه اي رفته بود و من رو با میز  ست بقیه ب که نمي خوا
 تنها گذاشته بود ... 

وقتي مانتو و روپوش و تمام وستتایلي که اون روز با خودم به بیمارستتتان برده 
 بودم رو روي تخت دیدم 

ک زده بهشتتون خیره شتتدم ..بري اینکه برام ستتوال شتتده بود  ...لحده اي شتتو
 چطور اون وسایل رو از توي 

اتاق و  در مقابل چشتتم بچه ها برام اورده بود..چون اتاق در طول شتتبانه روز 
 حتي لحده اي هم خالي 

 نمي شد و بچه ها ي  هر شیفت به طور مندم مي اومدن و مي رفتن ... 
.اماده به انتدارم ایستتتاده بود..پالتو و کیفش رو توي از اتاق که بیرون اومدم .

 دست گرفته بود و به 
کوک  خانوم توصتتیه هاي الزم رو مي کرد که به محي دیدنم ..صتتحبتش رو 

 قطع کرد و به سمتم اومد و 
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 گفت : 
 بریم خیلي دیر شده  -

خت و من  ندا گاهي بهم ا کار ن خدمت تاد..زن  به راه اف و خودش جلوتر از من 
 وم و اهسته بدون اینکه ار

 لبخندي براي تشکر از زحماتش بر ل  داشته باشم ..تنها  گفتم : 
 خداحافظ -

و به دنبال موحد که باز گوشیش زنگ خورده بود راه افتادم ..هر کي بود بد موي 
 دماغش شده 

بود...چون هر لحده تن صتتداش باالتر مي رفت و ستتعي مي کرد جلوي من 
 .از دو زیاد عصباني نشه ..

حال حرف زدن ..در  پایین رفتیم و اون همونطور در  له جلوي ستتتاختمون  پ
 سمتي که قرار بود من بنشینم 

رو باز کرد و خودش براي گذاشتن وسایلش روي صندي عق  به سمت دیگه 
 اي رفت و درو باز کرد  

شدم ...معلوم بود اینجا خونه اي  به حیاط بزرگ و پر دارو درخت اطرافم خیره 
 سط تهران نیست ...با و

گذاشتن وسایلش روي صندلي عق  ..رفت و پشت فرمون نشست و تماسش 
 رو قطع کرد و کمي به 

 سمت من که هنوز محو تماشاي  حیاط بودم خم شد و گفت : 
 فروزش مگه نمي خواي سوار شي ؟ -
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تن و لحن صتتداش دوباره برگشتتته بود به همون موحد ي که توي بیمارستتتان 
 دهنم رو قورت دادم بود..اب 

 و به سمت ماشین رفتم و با ببخشیدي سوار شدم و در رو بستم  
شت  شت و اروم گذا صندلي عق  کیفم رو بردا شت و از  ستم برگ ش وقتي که ن

 روي پاهام و گفت : 
  

 یه چب کن ببین همه چیزت توش هست ؟ -
...با  مبا کشیدن زیپ کیف درشو باز کردم و نگاهي اجمالي به داخلش انداخت

 اینکه مطم ن نبودم ..اما 
 با بي حالي فقط توشو نگاه کردم و گفتم : 

 چیزي کم نشده  -
 سري تکون داد و گفت : 

اخه یه روز کامل وستتایلت توي بیمارستتتان موند ...در واقع همون روزي که -
 ... 

  
 دیگه حرفش رو ادامه نداد که گفتم : 

 وسایل مهمي توش نبود..  -
  

شبین رو شه اي  ازش  ما شت پنجره افتاد که گو شن کرد که نگاهم به پرده پ رو
 توي دست دختر بود و 

 با اخم به ما نگاه مي کرد ..موحد متوجه اش نبود که بهم گفت : 
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ته بودي - ند روزي رف ید بگو براي چ در مودر غیبتتم هر کستتي ازت پرستت
 شهرستان ..توضیح زیادي بهشون 

 نده  
  

تم و با نگاهي به پرده و دختر فقط ستتر تکون دادم دستتتامو روي کیف گذاشتت
 ..چند ثانیه بعد دختر پرده رو 

 رها کرد و رفت ...و موحد به راه افتاد  
تموم طول مستتیر ستتکوت بود و حرفي نبود  که بخواد این ستتکوت رو بشتتکنه 

 ...از تابلوهاي تو مسیر تازه 
 توي لواسان  متوجه شده بودم ..که منو برده بوده توي خونه اش ...
 نزدیکاي بیمارستان بودیم که بالخره به حرف اومد: 

ضات  - سم به مری این چند روز دکتر ملب کارتو انجام داده ..البته خودمم حوا
 بود ...عملت با دکتر کاظمي 

 ساعت چنده ؟ 
 برگشتم و نگاهش کردم ...حواسش به رانندگیش بود  

 ساعت : -
دم که شاید بخواد منو نزدیب بیمارستان پیاده میدون اصلي رو رد کرد ..فکر کر

 کنه اما به راهش ادامه 
داد...نگراني وجودمو فرا گرفت ..اخه رو در رویي با محیط بیمارستاني که تب 

 تب جاهاش یوسف رو 
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دیده بودم ..واقعا عذاب آور بود  ...که بالخره درست رسیدم جلوي در ورودي 
 بیمارستان ...اب دهنمو 

که توي هم گره کرده بودم و بیشتتتر بهم فشتتتار دادم قورت داد تامو  م و دستت
 ...نگهبان با دیدن موحد ..از 

 جاش بلند شد و با احترام به موحد سالم کرد و زنجیرو پایین انداخت .. 
  

                  
  

موحد سري براش تکون داد و وارد محوطه بیمارستان شد و به سمت پارکینگ 
 نمي دونم به راه افتاد ..

سي منو با موحد ببینه ..از بس که برام حرف در اورده  ست ک چرا دلم نمي خوا
 بودن  ..مي ترسیدم با 

 دیده شدن توي ماشین موحد بازم چیزي بهم بچسبونم  
 ماشینو که متوقف کرد براي فرار از موقعیتي که توش بودم سریع گفتم : 

 شما مگه امروز یه بیمارستان دیگه -
 از داشبورد یه کیف کوچیب چرمي  برداشت و گفت :  خم شد و

 االن اینجا کار دارم ... -
ماشتتینش از راه  با  کاظمي هم  که دکتر  یدم  عه ام کشتت به مقن به ل دستتتي 

 رسید..مجبور بودم با پیاده 
شدن موحد منم پیاده شم ...دکتر کاظمي که اول موحد پیاده شده بود رو دیده 

 بود  خواست به 
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ه منم پیاده شدم ..یه لحده نگاهي بهم انداخت و من سریع بهش سمتش بره ک
 سالم کردم ...اروم 

 جوابم رو داد که موحد با همون لحن خونسردش با لبخند گفت : 
توي مستتیر دیدم دکتر فروزش دارن پیاده میان ..گفتم برستتونمشتتون ..خوب -

 دیگه چه خبر دکتر ؟ 
موحد به خیالشم نیست ...دیگه نفس اسوده اي کشیدم چون وقتي کاظمي دید 

 روم زوم نکرد و من 
ساختمون به راه افتادم  سمت  شون به  شکري از موحد و خداحافدي از دوتا با ت

 ..تا بهانه اي دست 
 کسي نداده باشم  

  
هرچند نگاه اخر موحد نشتتون مي داد که ازم مي خواستتت بمونم ...دلیلشتتم 

 خوب مي دونستم ..فاصله 
ساختم شت ....البته نه اونقدر که ادم پارکینگ تا  سافت زیادي دا صلي م ون ا

 خسته بشه  ...فقط توي 
 این مسیر سرد خونه هم بود که باید از جلوي در اصلیش مي گذشتم ... 

سرد خونه نگاه نکنم ...ولي با هر قدم  صال به در  شم و ا ستم محکم با مي خوا
 که بهش نزدیب تر مي 

داشتتتن  جلو روم جون مي گرفتن ..صتتداي  شتتدم ..تمام اون روز و اتفاقاتش
 فریاد مادرش ..گریه هاي 

http://www.roman4u.ir/


 927 عبور از غبار

به زمین  ند کردم و فقط  قدمهامو ت ید .. من ..دور کردناي موحد..چونه ام لرز
 چشم دوختم ...حرارت بدنم 

داشت باال مي رفت ...چهره یوسف چنان واضح جلو چشمام نقش بست   که 
 لحده اي ناخواسته 

شمام ستادم و چ شم که سرجام ای سعي کردم  که یه نفس عمیم بک ستم ..و  و ب
 باصداي موحد لبهام 

 از ترس از هم باز موند  و به سمتش چرخیدم  
 با نگراني نگاهي به صورت رنگ پریده ام انداخت و بهم نزدیب شد و گفت : 

 رسوندنت به بیمارستان ..به ندرت کار غیر اخالقیه ؟ -
شدم متلکشو کامل گرفتم ... کیفمو توي  ستم جا به جا کردم و به زمین خیره  د

 ..نمي تونستم چیزي 
 بگم ... 

 که گفت : 
 ساعت نه ..عجله کن ...نیم ساعت دیگه عملت شروب میشه  -
  

                 
  

و خودش به راه افتاد..منم هم در کنارش بي حرف ..با نگاه گذرایي به در ستترد 
 خونه  به راه افتادم ... 

گاهي به  نیم رخش انداختم  و دوباره به زمین خیره شتتدم ..مي زیر چشتتمي ن
 دونستم فقط داره به 
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خاطر من میاد بیمارستتتان ...چون اون باید مي رفت یه بیمارستتتان دیگه که 
 گفتم : 

 شما دارید به خاطر من میاید بخش ؟ -
 بدون نگاه کردن به من ..ریلکس سرشو تکون داد 

 اي همین با لبخندي که بیشتر عصبي بود گفتم : نزدیب بود خنده ام بگیر بر
 نگران نباشید ..کاري دست خودم و مریضا نمي دم ؟ -
  

 خنده اش گرفت و اروم گوشه لبشو گاز گرفت و گفت : 
 مطم نم کار دست مریضا نمي دي ..اما دست خودت  چرا .. -
  
م زي نگفتخنده ام گرفت و با ناباوري سرمو به چپ و راست حرکت دادم و چی 

 ...وارد اسانسور که 
شدیم پشت سرمون ..اتنا ..با قدمهاي بلند خودش و به در اسانسور رسوند  و 

 سریع داخل شد و با 
شد.. هر دومون رو به روي موحد  سالم کرد و به من نزدیب تر   ترس به موحد 

 ایستاده بودیم  
  

سر تکون داد و به شماره هاي باالي در خیر ه شد .. اما همین موحد فقط براش 
 که اتنا بهم چسبید که 
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چیزي بگه ... موحد خیره به شتتمار ه ها ...با لحن ستترزنش کننده اي به اتنا 
 گفت : 

 دکتر یعقوبي ..براي چي دیروز بخش انژیو نیومدي ؟ -
  

 رنگ از صورت اتنا پرید و موحد بهش خیره شد و گفت : 
ا اداره استتت که کارتو به خوب براي خودت خوش مي گذروني ...مگه اینج-

 این اون مي دي ؟ 
  

 اتنا که چیزي به در اومدن اشکش نمونده بود گفت : 
 بخدا مجبور شدم دکتر یه کاري برام پیش اومد که  -
  

 موحد صداشو کمي باال تر برد و گفت : 
 این کاریا شما همیشه داره پیش میاد ..کي قرار تموم بشن خدا مي دونه -
  

                   
  
  

 اتنا با سرا فکندگي و خجالت سرشو پایین انداخت و موحد رو به من گفت : 
بیمار  جدیدي که به بخش اوردن زیاد حالش خوب نیستتت ..تا دیروز دکتر -

 یعقوبي مس ولش بود..از 
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امروز اون بیمار شماست ..االن مي خوام بهش سر بزنم ..لباستو عوض کردي 
 ا ..سریع بیا اونجا ..ت

 همه پرونده اشو بیني و هم وضعیتشو ...زیاد طول نمیکشه  
  

بد موحدو در  یه روزي تالفي این همه برخورداي  نا که معلوم بود مي خواد  ات
 بیاره همونطور سر به زیر 

 یه  چیزایي زیر ل  براي خودش مي گفت  
جش رودر اسانسور که باز شد ..منو اتنا اول وایستادم که موحد خارج بشه با خ

 از اسانسور ...اتنا با 
 غیي گفت : 

 یه روزي تالفي این کارشو سرش در میارم .. -
  

اصتتال دلم نمي خواستتت هم صتتحبتش بشتتم ..براي همین زودتر از اتنا از 
 اسانسور خارج شدم و به 

ستاده بود ..موجي از  شن ای ستی شت ا صنم که پ ست رفتم که با دیدن  سمت ر
 انزجار از هومن به 

شش نمیاد و باید االن سمتم ر سف خو ستم هومن از یو شد..چون مي دون ونه 
 از مرگش کلي 

 خوشحال باشه ... 
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سر بهم  شت  ست رفتم ... اتنا از پ سمت ر صنم  روم بود ...که به  نگاه خیره 
 نزدیب شد و گفت : 

 دو سه روز که نبودي ..حاالم که برگشتي ادبتم فراموش کردي ؟ -
  

موي دماه بود ؟اصال کي بهش اجازه داده بود که با من هم چرا این دختر انقدر 
 صحبت بشه ؟ 

 وارد اتاق که شدم چند نفر از بچه ها با دیدنم لبخند زدن که الهه گفت : 
 کجایي تو بابا؟.... یهویي غیبت زد ..همه گفتیم چي شده -
  

 سعي کردم لبخند بزنم : 
 مجبور شدم برم شهرستان ... -
  

 انمکي به خودش گرفت و گفت : فرزانه حالت ب
  
  

 چه بي مقدمه ... -
 خوب دیگه مجبوري  بود -
   

 سارا خودشو روي مبل رها کرد و گفت : 
صي - حاال اینا رو ول کن ..همه داریم فکر مي کنیم تو چطوري از موحد مرخ

 گرفتي  بال ..که راحت 
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 موافقت کرده 
   

 ري گفت : بهشون خیره شدم فرزانه با حالتي از ناباو
دیوونه شده ..رسما داره از همه امون بیگاري میکشه ..همه امون بدون استثنا -

 از روزي که دکتر 
سلحشور فوت کرده یه شیفت ش  داشتیم ...به هر کي که مي رسه مي خواد 

 حالشوو بگیره 
 اتنا دمغ بهشون نزدیب شد و گفت : 

فش ..من موندم چرا اون حال منم همین االن گرفت ..مرده شور خودشو و قیا-
 دکتر سلحشور باید مي 

 مرد ...یکي باید مثل این مي مرد که همه یه نفس راحت مي کشیدیم  
  

اونا براي خودشون مي گفتن ..و من هر لحده بهم ریخته تر مي شدم ...چقدر 
 ادما بي فکرن ...چقدر 

شو شون ..گریه ها س سا سف حرف مي زنن ..اح ن راحت دارن درباره مرگ یو
 فقط براي همون یه  روز 

شتم که  صال توجهي ندا شون ا شمو تنم کردم ..به بود...ادماي بي فکر ..روپو
 الهه به سمتم اومد و 

 گفت : 
 تو خوبي آوا ؟ -
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چه ستتوال خوبي ؟بالخره یکي ازم پرستتید..حاال واقعا خوب بودم ؟..معلومه 

 که نه ..بد بودم بد ...چرا باید 
ستم و گوشیمو دور گردنم انداختم و امروز مي اومدم بیمار ستان ..در کمدمو ب

 گفتم : 
 ببخشید بچه ها اال ن باید برم سر مریي جدید  -
  

 اتنا با عصبانیت خودشو انداخت روي مبل و گفت : 
ستور داده این بدبخت از راه نرسیده بره باالي - بیمار منم داد به اوا ..االنم که د

 سر مریي 
  

 تم ...براي همین گفتم : حوصله اشونو نداش
  
  

 ببخشید بچه ها بعدا مي بینمتون -
 و از اتاق خارج شدم ...که اتنا از پشت سر بلند گفت : 

 اتاق رو به روي استیشنه ....بدو تا اون رواني  نخوردت -
سمت اتاق به راه افتادم که هومن از یکي از  سرمو تکون دادم و به  سف  ..با تا

 دیدنم اتاقا خارج شد و با 
 شوک زده سر جاش ایستاد 
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شکل  سف م صال همه اونایي که با یو ست خفه اش مي کردم ...ا دلم مي خوا
 داشتنو مي خواستم 

شد ...نادیده اش گرفتم ..حتي بهش یه نگاهم ننداختم و  نابود کنم ...اما نمي 
 وارد اتاقي شدم که 

 موحد قبل تر از من توش باال سر مریي ایستاده بود . 
 من به در اتاق نزدیب شد و خیره نگاهم کرد که موحد با دیدنم گفت : هو
این پرونده اشتته ..وضتتعیتش االن خیلي خوبه ...فقط باید مرت  بهش ستتر -

 بزني ...چون هر نیم ساعت 
وضتتعیتش تغییر مي کنه ..داروها نوشتتته شتتده ..هر بار داروهاشتتو چب کن 

 ...االنم وضعیتشو چب کن 
 ببینه چطوریه 

  
ستتري تکون دادم و گوشتتیمو از دور گردنم در اوردم ..هومن هنوز بهم خیره 

 بود..مي دونستم داره به 
رنگ و روم با ناباوري نگاه مي کنه ...یکم الغر تر شتتده بودم ..رنگ صتتورتم 

 چون .. ارایش نداشتم حسابي 
پریده بود..مي دونستتت مرگ یوستتف زمینم زده ..اما باورش نمي شتتد که از 

 لند شدم و اومده زمین ب
 باشم بیمارستان 
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حواستتم به همه چیز بیمار بود ..حتي وقتي ضتتربان قلبش برام طبیعي نبود واز 
 موحد خواستم که اونم 

شي رو ازم گرفت ..بازم هومن  سمتم اومد و گو گوش کنه ..وقتي که موحد به 
 بهم نگاه مي کرد 

س شو گوش مي کرد و  صداي قلب واالیي از مریي ...موحد اروم همونطور که 
 مي کرد..نکته هایي رو 

 هم بهم مي گفت .. 
  

سودابه رو دیدم که کمي دورتر داره به هومن و من و موحد  سرمو که بلند کردم 
 نگاه مي کنه ..بهم 

 لبخند زد ..جلوي موحد نمي تونستم لبخندي در جواب لبخندش بزنم   
د پرونده بیمارو کارمون که تموم شتتد موحد همونطور که گوشتتیم دستتتش بو

 برداشت و گفت : 
 یه ربع دیگه عملت شروب میشه ... .بعد از عمل .بازم بهش سر بزن . -

هومن به محي رفتنمون به سمت در... خودشو به اون راه زد و وارد اتاق شد و 
 به  موحد گفت : 

 هم یه سري بزنید ..وضعش خوبه ..اما  CCUمیشه به بیمار توي -
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 موحد که خبره تر از این حرفا بود با پوزخندي گفت : 
 از اون موقع تا حاال براي گفتن همین دم در وایستاده بودي ؟  -
  

 رنگ  از صورت هومن پرید و گفت : 
 نخواستم موقع معاینه بیمار مزاحم بشم  دکتر  -

 رفت گفتابروهاي موحد باال رفت  و با تمسخر در حالي که به سمت در مي 
 : 
 چه با فکر  -
  

ست چیزي بگه که موحد  شد و خوا سم رو بیرون دادم که هومن بهم نزدیب  نف
 نرسیده به در به 

 سمتون چرخید و گفت : 
مگه نمیگي مریضت تو بخش سي سي یوه ؟ ...پس چرا تو اتاق موندي و در -

 نمیاي؟ 
  

شدنهاي هومن ضایع  لذت مي بردم  ..کاش اونقدر حالم خوب بود که از این 
 ..اما نمي تونستم انگار 

نا داده  به ف که زندگیمو  قام از مردي  همه چي تو من مرده بود ...حتي حس انت
 بود 

 هومن ناراحت با چهره اي در هم به سمت در رفت  
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ولي من همچنان توي اتاق منتدر ایستاده بودم که سودابه وارد اتاق شد و گفت 
 : 
سبیده این دکتر کلهر ..یه مرگش - شدي ..به در چ ستا ...از وقتي وارد اتاق  ه

 بود ... 
 وقتي دید واکنشي از خودم نشون نمي دم  ازم پرسید: 

چه خبر ؟کجایي تو دختر ؟گفتم حتما توي مراسم دکتر میاي ..اما تنها کسي -
 که نبود تو بودي  

  
 ه ميغم عالم به دلم چنگ انداخت ..دلم مي خواست گریه کنم ..اما نبایدگری

 کردم ...:. 
 باید مي رفتم شهرستان ..کار واج  داشتم -
  

 سودابه لبهاشو بهم فشرد و گفت : 
گفتم دکتر امروزم به تو ام گیر مي ده ..اما خوب باهات تا کرد ..هر کي دیگه -

 بود ...یه چیزي بهش مي 
گفت ..احتماال  از گرد راه رستتیدي کاري باهات نداشتتته ..مواظ  باش اتو 

 ش ندي ...بد حال مي دست
 گیره این روزا  
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معلوم نبود موحد باهاشتتون چیکار کرده اما همه از نزدیب شتتتدن بهش مي 
 ترسیدن ... 

 نفسي بیرون دادم و گفتم : 
 مگه توام با کاظمي عمل نداري ؟ -

 لبخند زد و گفت : 
 اخ بدو بریم ... -
  

غم  عالم توي دلم  لونه کرده  و باهم در حالي که اون لبخند به ل  داشت و من
 بود   از اتاق خارج 

 شدیم  
  

از اتاق عمل که بیرون اومدیم ...حستتابي دلم داشتتت از گشتتنگي ضتتعف مي 
 رفت ..اما بهش بي تفاوت 

شتتده بودم ..برام مهم نبود معده ام صتتداش در اومده و به ستتوزش افتاده ...به 
 ظاهر خودمو خوب نشون 

ما از درون خ به این فکر مي دادم ا مل  تاق ع مدت توي ا مام  راب بودم ......ت
 مي کردم که دو هفته پیش 

 یوسف جاي کاظمي ایستاده بود و به ما مراحل عملو توضیح مي داد... 
حتي گاهي هم  صداي کاظمي برام میشد یوسف ..اگه سودابه هر بار هوشیارم 

 نمي کرد ...حتي 
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 نمي فهمیدم که  کي عمل تموم شده ... 
  

شده بود  سالن نگاهي انداختم ..ظهر  سط  ساعت و شدیم ...به  وارد بخش که 
 ...سودابه که متوجه 

تا خود بخش ..مي  حالیم شتتتده بود از بخش جراحي همراهیم کرده بود  بي 
 ترسید با این رنگ و رو از 

 حال برم و بیفتم  
  

 قدر زیرچته آوا..حال نداري ؟احساس مي کنم هر لحده قراره بیفتي ..چرا ان-
 چشات گود افتاده ؟چیزي 

 شده ؟ 
  

 به سمت استیشن رفتم  و با لبخندي ساختگي  به سمتش چرخیدم و گفتم : 
سابي - شهرستان بودم ... درست و ح سته ام ... این چند روزم که  نه ..فقط خ

 نخوابیدم ..عمل کاظمي 
 هم که خسته کننده بود  

  
  
  

شت روي شو گذا ست سي بیرون داد و د شونه ام که همزمان موحد از اتاقش  نف
 بیرون اومد و نگاهش 
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 به من افتاد..معلوم بود تازه برگشته بیمارستان 
دور از چشم سودابه براي سالم سرمو باال و پایین بردم ..اونم خیلي اروم سري 

 تکون داد و به 
 سمتمون اومد 

  
 سودابه  با دیدن موحد لبخندي زد و گفت : 

 تیر غیبش نشدم ...به جون تو دیگه تحمل ندارم   من برم تا دچار-
  

 اروم و با تشر گفتم : 
 کجا؟ -
  

 به زور خنده اشو کنترل کرد و گفت : 
 به جون اوا امش  نرم خونه ... نادر تیکه تیکه ام کرده   -
  

 و قبل از هر حرف دیگه اي سریع پا گرد کرد و ازم دور شد  
 نگاهي به چهره زارم انداخت و گفت : با رفتنش موحد بهم نزدیب شد و 

 از صبح چیزیم خوردي ؟ -
  

 نگاهي به پشت سرش انداختم و گفتم : 
 تازه عمل دکتر کاظمي  تموم شده  -
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 پرونده روي استیشن رو برداشت و گفت : 

 مي خواي بري خونه ؟ -
  

این ظاهر مهربونشو دوست نداشتم ...دلم مي خواست بشه همون موحدي که 
 هیچ کس رحم  به

 نمي کرد ....کال دلش براي من بدبخت معلوم بود داره بدجوري  مي سوزه : 
  
  

 نه ...االن مي رم یه چیزي مي خورم .. خوبم دکتر ..نگران نباشید  -
  

 نگاهي به پرونده زیر دستش کرد و لبهاشو بهم فشار داد و گفت : 
  بهت .... نگفته که ؟ از صبح مشکلي که پیش نیومد.... ؟.... کسي چیزي-
  

نمي دونم این چه ستتوالي بود که یهویي ازم کرده بود ...انگار نگران بود که من 
 از چیزي خبر دار بشم  

  
 گنگ سري تکون دادم و گفتم : 

 نه ...چون از صبح کسي رو ندیدم ..مگه قراره چیزي بشنوم ؟ -
  

 نفسش رو اروم بیرون داد و گفت : 
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 ...  نه ..فقط پرسیدم-
  

 توي پرونده خیره شده بود...و حرفي نمي زد که گفتم : 
 با اجازه اتون من مي رم یه سري به همون بیمار بزنم -
  

شدم  شو تکون داد و دیگه نگاهم نکرد...وارد اتاق بیمار که  سر خیره به پرونده 
 یادم اومد گوشیم دست 

 .. موحد جا مونده ..نگاهي به بیمار انداختم ..خواب بود .
  

شمامو  سرم و چ شتم روي  ستامو گذا شد ...د شت بدتر مي  حالم هر لحده دا
 بستم ..هر کاري مي 

سه روز از مرگش مي  شد ؟تنها  شد ..اخه مگه می کردم به یوسف فکر نکنم نمی
 گذشت ...چونه ام به 

 لرز افتاد و مي خواست اشکام در بیاد که کسي از پشت سر صدام زد و گفت : 
 ببخشید ؟ -
  

اب دهنمو قورت دادم و با نفس عمیقي به ستتمت صتتدا برگشتتتم ...مردي با 
 ظاهري مرت  جلوي در 

ایستاده بود و با نگراني به من خیره شد ه بود ..خیره به صورت اصاله شده اش 
 ..دوباره اب دهنمو به 
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 همراه بغضم قورت دادم که با احتیاط پرسید: 
  

                  
  

 به ؟ شما حالتون خو-
  

براي چندمین بار اب دهنمو قورت دادم و کمي چشتتمامو باز و بستتته کردم و 
 گفتم : 

 کاري داشتید ؟ -
 چند لحده اي بهم خیره نگاه کرد  و بعد پرسید: 

 کسي از پرستارا رو ندیدم ....دنبال دکتر موحد مي گردم-
رفتم  ه سمت درنگاهي به بیمار انداختم و براي اینکه با صداي ما بیدار نشه ..ب

 و گفتم : 
 االن توي بخش بودن  -
  

 من ندیدمشون ...اتاقشون کجاست ؟ -
  

 به گمون اینکه همراه یکي از بیماراست ازش پرسیدم : 
 مشکلي پیش اومده ؟..حال همراهتون بده ؟ -
  

 لبخند با نمکي زد و گفت : 
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 نخیر ..اگه لطف کنید اتاقشونو نشون بدید.. ممنونتون میشم -
  

 دستي به لبه مقنعه ام کشیدم و از اتاق اومدم بیرون و گفتم : 
 پس لطفا  دنبالم  بیاید  -
  

سف مي  سوند ..راه رفتنش منو یاد یو شو بهم ر با قدمهاي مطم ن و مندم خود
 انداخت ..اخ که چطور 

خدا راضتتي شتتده بود که  توي این ستتن بمیره ؟ اخه مگه چند ستتالش بود؟ 
 تم و باز ..چشمامو محکم بس

کردم ..که اشتتکام بیرون نریزه ...به جلوي در اتاقش که رستتیدیم  تا خواستتتم 
 بگم : 

 يبفرمایید اتاق دکتر ي 
  

               
  
در اتاقش باز شتتد  و نگاه موحد بهم افتاد ..لبهاي خشتتکم رو حرکت دادم که  

 مرد زودتر از من قدمي 
سالم کر ضي جلو اومد و  با لبخندي به موحد  د که موحد بادیدنش لبخند عری

 زد و اسمشو با 
 خوشحالي صدا زد : 
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 محمد -
  

 مرد لبخندش به خنده تبدیل شد و گفت : 
 انقدر مهم شدي که دیگه نمیشه گیرت اورد دکتر  -
  

 موحد خندید و گفت : 
 فکر کردم صبح میاي ؟ -
  

 هستم  کاري پیش اومد ..نتونستم زودتر بیام ..اما االن در خدمتت-
به دستتتاي توي هم گره کردنشتتون  خیره شتتدم ...که مرد متوجه من شتتد و بهم 

 گفت : 
 ممنون ازلطفتون  -
  

 سري تکون دادم و با بي حالي گفتم : 
 خواهش مي کنم -
  

موحد با نگراني به چشمام که حسابي قرمز شده بودن خیره شد و به مرد گفت 
 : 
 زي بخوریم هم حرفامونو بزنیم .. االن وقته ناهاره ..بریم هم یه چی-

 مرد خوشحال از پیشنهاد موحد گفت : 
 عالیه ..از صبح هیچي نخوردم -
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دستتامو توي جی  روپوشتم فرو بردم و خواستتم ازشتون جدا بشتم که موحد 

 سرشو به سمتم چرخوند و 
 گفت : 

 دکتر  فروزش شمام بیاید..با شمام کار دارم  -
  
  
  

 ت از هم باز کردم و گفتم : لبهامو براي مخالف
 اما من  -

موحد دستشو روي شونه مرد گذاشت و به راه افتاد و صبر نکرد که من نه بهش 
 بگم ..چند قدم که 

ازم دور شدن ..ناراحت ایستادم و  توي خودم فرو رفتم ..که  ایستاد و صدام زد 
 : 
 دکتر ؟ -
  

 یره شد و گفت : شوک زده از فکر بیرون اومدم ...که با گله بهم خ
 چرا ایستادید ..؟ -
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سریع دستامو از توي جی  روپوشم در اوردم و  اروم به راه افتادم ..خیالش که 
 از جان  من راحت شد 

 همراه مرد به راه افتادن ... 
ستم ..مرد گهگداري موقع حرف  ش سر یه میز ن شون  سلف به ناچار باها توي 

 زدن با موحد نگاهي به 
 ..اما من توي دنیاي خودم سیر مي کردم ... من مي نداخت 

قدر بهم  حد..یوستتف چ که دوه ریختم روي روپوش مو یاد اون روز  به 
 خندید...دو میز کنار تر نشسته بودیم 

 و دقیقا هر کدوم جایي نشسته بودیم که االن سر این میز نشسته بودیم .. 
سته بود ..به یاد او ش سف ن ت ن روز ..خیره به کتنها با این فرق که مرد جاي یو

 مرد..لبخندي به لبهام 
اومد ...حرفاي بانمکي که اون روز یوستتف بهم مي زد ...و من چقدر حرص 

 مي خوردم ..تو خیاالتم 
سف و خاطراتش جدا  صداي موحد منو از یو شتم که  همچنان لبخند به ل  دا

 کرد: 
 :  گفتگنگ سرمو به سمتش چرخوندم ..مرد متعج  بهم خیره بود که موحد 

 سومین باره که  دارم صدات مي زنم ..حواست کجاست ؟ -
  

 با خجالت به مرد که اینبار با دقت بهم خیره شده بود نگاهي کردم و گفتم : 
 ببخشید  -
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 موحد ناراحت از شرایط روحیم سري تکون داد و گفت : 
ستان رایشون دکتر محمد علیان هستن ..از این به بعد همکار ما توي این بیما-

 و بخش ما خواهند بود 
  

                
  

شم ..طوري که  شد که منم بهش خیره ب نگاه نافذ و م*س*تقیم مرد روم باعک 
 یادم بره بهش بگم از 

سفمو بگیره ..چقدر تمایل  شبختم و از اینکه قراره جاي یو شنایش  چقدر خو ا
 دارم که  سرشو از تنش 

 جدا کنم  
  

فکرم رو مي خونه  ..چون که لبخند به لبهاش اومد و با احستتاس کردم که داره 
 شیطنت گفت : 

 منم از اشنایتون خیلي خیلي خوشبختم  -
  

 موحد بیچاره نمي دونست از شیطنت مرد بخنده یا از دست من حرص بخوره 
  

 اما من زود خودمو جمع و جور کردم و گفتم : 

http://www.roman4u.ir/


 949 عبور از غبار

نا بشید....خوشحالم که قراره امیدوارم خیلي زود با محیط اینجا و همکارا اش-
 یکي از همکاراي ما 

 باشید ..براتون ارزوي موفقیت مي کنم  
  

لبخندش منو به یاد لبخندا و خنده هاي یوستتف مي نداخت ..موحد که کامال 
 حالم رو درک مي کرد رو به 

 مرد   گفت : 
 دکتر فروزش هم  یکي از بهترینهاي  بخش هستن -
  

 ین تعریف موحد مي گفت : اگه یوسف بود ..به ا
امیرحستتین ستتالي یکبار از این تعریفا مي کنه ..اونم با هزارتا گیر و غر..خدا -

 بهت رو اورده زغنبوت  
کلمه زغنبوتو دیگه از کستتي نمي تونستتتم بشتتنوم ...اونم با اون لحن دوستتت 

 داشتني 
  

رد بیچاره مهر دو از اینکه یهو توي فکر فرو رفته بودم بهم خیره شتتتده بودن ..
 فکر مي کرد با یه خل طرفه 

تا یه دکتري که موحد ازش تعریف کرده ...مشتتغول غذا خوردن که شتتتدیم 
 ...موحد به دور از چشم دکتر 

 تازه وارد با چشم اشاره کرد که بخورم و انقدر دست دست نکنم  
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سرم گیج مي  شدت  شون کنم ..اما به  شدم منم همراهی به احترامش ..مجبور 
 ..از صبح خودمو با  رفت

ست ...هر لقمه توي معده  سر کرده بودم که چیزي نی ست به  سر گیجه د این 
 خالیم مثل زهر میشد 

 که مي خواست بیاد باال و از دهنم سرازیر بشه ... 
  

                 
  
  

بعد از دو قاشتتم غذا خوردن بطري دوغو برداشتتتم  و کمي از محتواشتتو توي 
 روي میز لیوان پالستیکي 

 ریختم ... 
  

سته کردم و لبه لیوانو به لبهام نزدیب کردم  سر گیجه باز و ب شدت  شمامو از  چ
 ..مرد با نگراني بهم 

خیره شتتتد و بعد نگاهي به موحد که متوجه من بود انداخت ...و یهویي ازم 
 پرسید: 

 شما حالتون خوبه خانوم دکتر ؟ -
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وي میز گذاشتتتم و از جام بلند شتتدم و جرعه اي از دوه رو که خوردم لیوانو ر
 گفتم : 

 بله ..خیلي خوبم  -
و با گفتن با اجازه اتون دکتر میز رو به قصتتد خروج از ستتلف ترک کردم که در 

 میانه راه ..سرگیجه ام 
 شدت گرفت 

به طوري که براي نیفتادن ..دستتتمو به لبه میز تکیه دادم و دستتت دیگه ام رو   
 روي سر و چشمام 

 تم گذاش
صتتداي جیغ مانند  کشتتیده شتتدن پایه هاي صتتندلي روي زمین ...توي ستترم 

 پیچید و برگشتم و به موحد 
 که از جاش بلند شده بود و به من خیره شده بود نگاه کردم ... 

شد و دوباره به یب  صویر می شمام تبدیل به دو ت صورتش در مقابل چ صویر  ت
 تصویر...نگاه خیره ام رو که 

 ي رو  که دستشو روش گذاشته بودو رها کرد و به سمتم اومد دید پشتي صندل
شدت درد مي کنه ...دکتر   ساس کردم قند خونم افت کرده و زیر دلم به  که اح

 جووني هم که قرار بود 
از این بعد بشتته همکارمون با دیدن وضتتعیت و حالت مچاله اي که پیدا کرده 

 بودم  
راده من نیستت ..به ثانیه نکشتیده از جاش بلند شتد که حس کردم چیزي در ا 

 ...تعادلم رو از دست دادم 
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ودستتتم از لبه ي میز جدا شتتد...موحد به ستتمتم دوید و مرد هم به دنبالش 
 ...همه رو مي دیدم که 

 وحشت زده به من خیره شدن ...افتادم ... 
سرم ..محکم به چیزي خورد و  سه ..حین افتادن زیر  ست به من بر موحد نتون

 روي زمین ... افتادم 
دوست داشتم براي همیشه راحت مي شدم ..اما  نه تنها راحت نشدم بلکه درد 

 زیر سرم نذاشت 
براي مدتي کوتاهي هم که شده  چشمام بسته بشه ..موحد به باالي سرم اومد 

 و با نگراني گفت : 
 نترس ... چیزي نیست  -
  

 وحد گفتن : دوتا از بچه ها که با ترس به من نگاه مي کردن به م
  

 دکتر از زیر سرش داره خون میاد  -
  

موحد با نگاه تیزي  به هر دو نفرشون ..اون دو نفر رو  خاموش کرد ..هر دو دو 
 سه قدمي عق  رفتن 

سرم که موحد مانعش  ست ببره زیر  ست د سمت دیگه ام اومد و خوا که علیان 
 شد و سرمو اروم جا به 

 جا کرد .. 
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شدت درد گ ستم باال بیارم ...که با کمب علیان منو سرم به  رفته بود و مي خوا

 بلند کردن ..نمي 
 تونستم پاهامو روي زمین درست بذارم ..نا توان شده بودم 

موحد محکم زیر بازومو نگه داشتتته بود و مي خواستتت زودتر منو ببره بیرون  
 ...خودم از وضعیتم ترسیده 

سرم ...کار ضربه زیر  شه که نمي تونم حاال تعادلمو بودم ...از اینکه  ي بوده با
 حفظ کنم ..... 

اصال نفهمیدم بقیه راه منو کجا بردن و چي شد ...چون نه دیگه صداها رو مي 
 شنیدم نه اینکه تصاویر 

 برام واضح بودن ... 
  

وقتي که حالم کمي جا اومد موحدو باال سرم دیدم که داشت سرم باالي سرمو 
 تندیم مي کرد 

 اش  به شدت عصبي بود وقتي دید دارم خیره نگاهش مي کنم گفت : ..چهره 
 سرمت که تموم شد مي برمت خونه ... -
  

 به خنده افتادم و با درد گفتم : 
 بهتون که  گفتم نیام ...نگفتم ؟ -

 با ناراحتي سکوت کرد و چیزي نگفت   
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شب شیده  یهو  ا صبي خندیدن ..به ثانیه نک شروب کردم ع گوشه  از که یه دفعه 
 چشما م سرازیر شد  

 عصبي سرشو پایین اورد  و تو چشمام خیره شد و گفت : 
 اینطوري با خودت نکن ..اینطوري پیش بري.. دو روزه از پا در میاي   -
  

 چشماي پر اشکم رو باز و بسته کردم و گفتم : 
 دارم تالش مي کنم ولي نمیشه ...  -
  
  

                 
  

کرد و به سمت میزش رفت ..دستمالي رو از جعبه  روي میز اتاقش سرشو بلند 
 بیرون کشید و به 

 سمتم اومد  
ضعیت خودمم بیزار بودم ..هرچقدر مقاومت  ساس خالء مي کردم ...از و اح

 کرده بودم هم بي فایده بود 
...که اروم گوشه دستمالو گذاشت زیر چشمم و اشکاي روي گونه و صورتمو 

 محبت خشب کرد و با 
 گفت : 
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شتتانس اوردي لبه صتتندلي به جاي بدي از ستترت نخورد ..مارو حستتابي -
 ترسوندي  

  
بهش خیره شدم ...توي سکوت عزاداري کردن چیزي برابر  با یه مرگ تدریجي 

 بود ... 
که بود و من مي تونستتتم  بي  چه خوب بود  حد برام خوب بود .. وجود مو

 خجالت جلوش گریه کنم .. 
 باید خود دار مي بودم ..نباید کسي رو حساس مي کردم   اما بازم  

 ابروتونو جلوي دوستتون بردم ..با اون همه تعریفي که ازم کردید؟ -
  

 به خنده افتاد و گفت : 
 اي بگي نگي  -
  

 با گریه خندیدم و گفتم : 
 االن فکر مي کنه همه پزشکاي اینجا یه مشکلي دارن  -

 خندید و بهم خیره شد  
  
 گاهم به سمت در اتاقش رفت که بسته بود ... ن

ستتاعت مالقاته ..بخش شتتلوغه ... درو بستتتم که بتوني یه ستتاعتي بخوابي -
 ...چیزي مي خواي برات 

 بیارم ؟ 
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 لبهاي خشکم رو  تکون دادم : 
 نه  -
ستراحت کن ...منم - شه ...تا اون موقع یکم ا سرمت تموم ب ساعتي مونده  یه 

 ت مي رم بیرون که راح
 باشي 

  
  

                 
  

به ارامشتي که نمي دونستتم چطور در خودش به وجود اورده بود خیره شتدم و 
 ازش پرسیدم : 

 نداهر به ارامش مي کنید ؟ -
  

 پوزخندي زد و گفت : 
 مجبورم  -

 همونطور که با دقت به صورتم خیره شده بود سعي کردم لبخند بزنم : 
 بار گند کاریامو جمع و جور کردید ... ممنون که براي چندمین -
  

 با ناراحتي نگاهشو ازم گرفت و به سمت در رفت و گفت : 
 تا یه ساعت دیگه بر مي گردم ...توام راحت بخواب ...و به چیزي فکر نکن  -
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بهش نگاه کردم که به ستتمت در رفت و  بازش کرد و بیرون رفت ....و پشتتت 

 سرش درو بدون کوچکترین 
 بست   صدایي

  
چند ثانیه اي به در خیره موندم و بعد ستترمو برگردوندم و به ستتقف خیره شتتدم 

 ..چرا این روزا تموم 
نمیشد ؟...دلم مي خواست همه چي دوباره عادي مي شد و من بر مي گشتم  

 به روزاي قبل از این 
شتر مراق  خودم مي بودم که ابروي موحدرو نمي بردم  ...باید از این به بعد بی

 ..حتي ابروي 
 خودمو..نباید کسي رو حساس مي کردم .. 

پلکهامو اروم روي هم گذاشتتتم و با لبخندي تلخ به چهره یوستتفي که مدام 
 جلوي چشمام رژه مي رفت 

 زمزمه وار گفتم : 
 هرگز فراموش نخواهم کرد که براي داشتن تو، - 
 . دلي را به دریا زدم که از آب ..این همه ... واهمه داشت . 

 کاش بودي و دست و پا زدنم هایم را مي دیدي .. 
 .کاش انقدر عاشقت نمي بودم 

 که روزي  بي تو ....  
 شوم  رسواي این شهر بي محبت هزار رنگ  
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 ***** 

 دو هفته بعد.. 
  

توي کیفم بودم ...ستتتاعت :  با عجله در حال گذاشتتتن وستتتایل ضتتروري 
 بود...کیف کوچیب دستیمو 

ساعت نگاه کردم ..باید  ستم و دوباره به  شو ب شتم  و در هم داخل چمدون گذا
 تا دیر نمي شد  یه 

اژانس مي گرفتم ...گوشتتي رو برداشتتتم و با آژانس ستتر خیاباون تماس گرفتم 
 ...و اونا هم گفتن همین 

 . االن یه ماشین برام مي فرستن .
  

 دسته چمدونو بلند کردم و به هال بردمش ...و نزدیب دیوار گذاشتمش و 
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که نبودم مي   ند روزي  ندم ...توي این چ گذرو قت از ندر  با د مام خونه رو  ت
 خواستم مطم ن شم که 

صداي زنگ خونه در اومد با عجله بند کیفو روي  همه چي مرت  و درسته که  
 دوشم انداختم  و از 

 رون ... خونه زدم بی
  

داخل ماشین که نشستم ...صداي زنگ گوشیم بلند شد...درکیفمو باز کردم و 
 گوشي رو از  داخلش 

در  اوردم ... با دیدن شماره خونه ..نفسي بیرون دادم و با چشماي بسته جواب 
 دادم .. 

  
مادرم بود.. نمي دونم صتتبح به این زودي چه کاري مي تونستتت با من داشتتته 

 این مدت  باشه ..توي
به  نه  باهم حرف مي زدیم ...متاستتفا یه زنگي مي زد و چند کلمه اي  گاهي 

 روحیات من اصال آشنا 
 نبود..و به هیچ وجه متوجه تغییر صدا و گرفتگي حالم نشده بود .... 

توي اون روزایي که بدترین روزاي زندگیم بود ..از هیچي خبر دار نشتتد ..خبر 
 دار نشد که کمي ارومم 

کار دیگه اي کنه  گذاشتتتت جز عذاب و خون دل خوردن  که  ...دو هفته اي 
 نداشتم ... 
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شم  شت و وادارم مي کرد مثل قبل با تمام این مدت این موحد بود که هوامو دا
 ..اوایلش سخت بود 

 ...اما کم کم به خودم اومدم و باورم شد که  دیگه یوسفي در کار  نیست  
  

ن شیفتاي شبشو با سخاوت شروب کرده بود اونم از هفته پیش بود که دوباره داد
 به هزار و یب بهانه 

بي ستتر و ته ...طوري که خودشتتم خنده اش مي گرفت و انتدار داشتتت منم 
 هیچي نگم ...منم که دل و 

  
                  

  
دماه خونه رفتن نداشتم ..بي چون و چرا راحت قبول مي کردم ...حتي صداي 

  بچه ها هم در اومده
 بود که چرا انقدر شیفت وایمیستي ؟ 

  
موحد اخالقم رو شتتناخته بود ..اینکه کار تنها چیزیه که منو از فکر و خیال در 

 میاره ...و باعک میشه 
برگردم به همون آوا فروزش ستتابم ...که هر چي دلش مي خواستتت بهش زور 

 مي گفت 
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تر جدید ا حضور دکمحیط بخشم رفته رفته داشت روال قبلیشو پیدا مي کرد و ب
 ...بچه ها و همکاراي 

 بخش  یوسفو به فراموشي مي سپردن  
  

گه کمي  که ا کار درستتتت ... یه ادم مندم و  بدي نبود .. یان ..دکتر  دکتر عل
 اخالقشو به موحد نزدیب مي 

کرد ..دقیقا میشتتد کپي برابر اصتتل خود موحد ... اما اونطوري نبود به وقتش 
 جدي بود و به وقت دیگه 

اش  شتتوخ ...هرچند من زیاد باهاش برخورد نداشتتتم به جز یه عمل که اونم  
 مثل سایر عمالي دیگه 

 بود .در کل ادم خونگرمي بود که با منم خوب برخورد مي کرد . 
  

امروز بعد از دو هفته ...موحد وادارم کرده بود به سمیناري که بهم وعده اشو به 
 زور داده بود برم 

ستم صوال دراي مخالفتو روي من یکي  ...اولش خوا مخالفت کنم ...اما اون ا
 بسته ...ساعت حرکتمون 

 ش  بود. 
  

شیراز رفته بودم ... بچه بودم اونم با خانواده عموم ..که اونقدر  اخرین باري که 
 عجله داشتن که برسن 
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شیراز چطور جایي  شیراز که نفهمیدم خود این  شون توي  به خونه یکي از اقوام
 . هست .

  
چون بیشتتتر مدت هم توي همون خونه هاي قدیمي بودیم که یه حوض بزرگ 

 وسط خونشون داشتن 
...تازه زن اقوامشونم که حال و حوصله بچه ها رو نداشت قایمکي و به دور از 

 چشم پدر و مادرامون 
 بهمون .... چشم غر مي رفت و یه چیزي مي پروند که ساکت شیم .. 

از ترس اینکه پدر و مادرامون چیزي بهمون نگن ..ساکت ما هم که بچه  بودیم 
 مي شدیم  و تمام مدت 

خانواده امون بریم بیرون ..خالصتتته ستتفر  با  که  تا این تاق مي موندیم  توي ا
 مزخرفي بود که توي همون 

 بچگي هم فهمیده بودم ..نیومدنمون بهتر از اومدنمون بود  
  

 سالم مامان -
 مادر کي میاي خونه ؟ -
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له براي گفتن حرفش  قدر عج نا بودم ...ان مادرم اشتت ند حرف زدن  با این رو
 داشت که یادش مي رفت  

 جواب سالممو بده   
عا نمي دونم - عد از اونم ...واق یام ..ب نده فکر نمي کنم بتونم ب ته ای تا دو هف

 ..چطور؟ 
 من من کرد و بعد یادش اومد که جواب سالممو نداده : 

 سالم مادر  ..خودت خوبي ؟ -
  

 خنده ام گرفت ...هرچند این روزا خنده هام از ته دلم نبود 
 خوبم مامان ..حرفتو بزن ..االن مي رسم بیمارستان  -
  

 فیروزه خانومو یادت میاد؟ -
 فیروزه خانوم ؟...نه از کجا باید مي شناختمش ... 

 نه -
شت  از ده ف صداش دا سنگي هم داد مي زد که چقدر روقي که  مادرم  توي   ر

 هوله 
ست احتماال  ...از فامیالي دور باباته ..هفته پیش توي مراسم - خوب یادت نی

 عقد دختر  پسر دایي 
 بابات دیدمش ...خیلي ازت پرسید و گفت بهت سالم برسونم 
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نفسم را با کالفگي بیرون دادم ..دو هزاریم کم کم داشت جا مي افتاد  و مادرم 
 مي داد:  ادامه

 دیروز زنگ زد خونه ... -
  

 به راننده نگاه کردم که حواسش به رانندگیش بود  
 ماهي هست از زنش طالق گرفته  -راستش یه برادر داره که -
  

بدم مي  که زنش مرده  ته ..برادري  که طالق گرف مه برادري  قدر از این کل چ
 اومد..مادرم تازگیا افتاده برام 

شوهر که خدایي شوهردارن فامیل عق  نیفتم ... ..تا ته  دنبال  نکرده از غافله 
 حرف مادرم رو 

خوندم ..داه کردم ..اول صتتبحي خوب رفته بود روي اعصتتابي که به همت  و 
 وجون کندن خودم و موحد 

 شده بود مثل ادم ..مثل قبل  
  
  

          
  

 حرصم گرفت و صدامو بردم باال: 
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ترگل ورگله ؟..کستتي که دوباره بهش امید زندگي البد برادرش دنبال یه دختر -
 بده ؟..مادر منم که 

ستتخاوتمند..دخترشتتو پیش کش مي کنه به مردم  ..دخترشتتو مثل زناي بیوه به 
 این اون معرفي مي کنه 

شوهر  شوهرش طالق گرفته دنبال  که اي ایهو الناس ..بدوید بیاید ..دخترم از 
 مي گرده 

سید..اما ح صداي بلندم تر سر زندگیم نرفته بودم ..هنوز از  شتم ...من که  م دا
 دختر بودم ..چرا باهام 

 اینکارو مي کرد؟چرا انقدر بي ارزشم مي کرد؟ 
مادر من چرا ناراحت میشي؟..پسر خوبیه ...پولداره ...همه چي تمومه ...تو -

 از اون  Ϳکه چیزي ماشا
 کم نداري 

  
 ري مي داد چیزي از اون کم ندارم واي که از دست مادر من ...تازه بهم امید وا

گفتم بیاي باهاش حرف بزنید.سنگاتونو وا کنید ..شاید از هم خوشتون اومد -
 و خدا خواست که  

 . 
 چشمامو با حرص بستم و باز کردم و گفتم : 

مامان من دو هفته اي براي ...یه سمینار دارم مي رم ...نیستم ...جایي هم که -
 هستم نمي تونم با 
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تماس بگیرم ..شما هم برو براي دختر یکي دیگه دل بسوزون ..بنده قصد کسي 
 ازدواج ندارم 
 ...خداحافظ 

شدم ...پزشب مملکت بودم  سو که  قطع کردم ... با حرص به بیرون خیره  تما
 و مادرم اینطوري برام 

 روق مي کرد... 
  

یه با تمام روزمو خراب کرده بود..ماشتتین که نگه داشتتت با حستتاب کردن کرا
 عجله به سمت بیمارستان 

 به راه افتادم . 
از اون روزاي شتتلوه بود ...بیچاره موحد که دو تا عملم داشتتتت ..و من توي 

 یکیشون باید مي بودم 
 ...البته عمل دومش ... 

شن  ستی شدم ... دکتر علیان مقابل ا سریع عوض کردم و وارد بخش  سمو  لبا
 ایستاده بود و پرونده یکي 

ضا  شم و به روي خودم از مری سعي کردم اروم با رو با دقت مطالعه مي کرد ..
 نیارم که حسابي 

 عصباني هستم .. 
نزدیکش که شتتدم صتتنم رو هم دیدم که با دیدنم ..اخم کرد و رفت به ستتمت 

 پرونده ها ي دیگه تا 
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 مرتبشون کنه 
 سالم دکتر -

 با دیدنم لبخندي زد و گفت : 
  

          
  

 کتر ...صبحتون بخیر سالم خانوم د-
  

 و دوباره به پرونده خیره شد..گوشیمو دور گردنم انداختم که گفت : 
 این مریي اتاق ...رو دیدي؟ -
  

 کمي فکر کردم و گفتم : 
 بله ..البته مریي من نیست ..ولي در جریان مریضیش هستم  -
  

 لبخندي زد و پرونده اشو به سمتم کشوند و گفت : 
 . باید عمل شه ..-

 مثل خودش به استیشن تیکه دادم و  گفتم : 
 شما عملش مي کنید؟ -
  

 سري تکون داد و گفت : 
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ستي بیا ..توي این عمل - ست دارم ...فردا اگه ه اره ...من اینجور عمال رو دو
 چیزاي خوبي یاد مي 

 گیري  
  

علیان اخالق به خصتتوصتتي داشتتت ...یا با کستتي گرم نمي گرفت یا اگرم مي 
 گار چندین سال  گرفت ان

بود که باطرف دوسته ...منم جز اون دسته از ادمایي بودم که سریع باهام اخت 
 شده بود...و دلش مي 

شم طوري نبود که  شو در اختیارم بذاره ..رفتار شکی ست تمام اطالعات پز خوا
 ادمو معذب کنه 

  
 لبخندي زدم و گفتم : 

عاده ایه ..اما من فردا خیلي دوستتت داشتتتم ..مطم نم هستتتم که عمل فوق ال-
 نیستم  

  
 به ظاهر اخمي کرد و چشمب با نمکي گفت : 

 عی  نداره ... دفعه بعد  -
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بهش لبخند زدم ..صنم زیر چشمي نگاهي به من و علیان انداخت  و با حرص 

 نفسشو بیرون داد...دلم 
 خواست بچزونمش ...براي همین رو به علیان گفتم : 

 ي سمینار شیراز شما نمیاید؟ برا -
  

 نفسشو با حسرت بیرون داد و گفت : 
این دکتر موحد از روزي که من اومدم اینجا هر چي کار بوده  به من داده ...تو -

 فکر کن بخوام بیام شیراز 
 ...کل کار اي این  بیمارستان مختل میشه 

با دیدن خنده  به  با یه دفعه خنده ام گرفت و خندیدم ... اونم  ام  خندید که 
 دیدن موحد که همراه یکي 

شو جمع و جور کرد و با لبخند  سریع خنده ا از بچه ها از اتاق بیرون مي اومد 
 گفت : 

 البته بنده به ایشون ارادت دارما ..من هیچي پشت سر ایشون نگفتم -
  

 با خنده منم بهش گفتم : 
 منم که هیچي نشنیدم -
  

 پرونده رو بست و گفت : 
 تي ..جاي منم حسابي خوش بگذرون رف-
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 تنها اون مي دونست قراره منم همراه موحد به این سمینار برم .. 
  

بهش لبخند زدم که موحد با دکتر عرشتتیا به ما رستتیدن ..ستتریع تکیه امو از 
 استیشن جدا کردم و بهش 

ستتالم کردم ...با تمام خوبیهایي که در حقم کرده بود...بازم ازش یه جورایي 
 اب مي بردم  حس

 خشب و جدي جواب سالمم رو داد و رو به علیان گفت : 
 عمل فردات اوکیه ؟  -

 علیان با لبخند گفت : 
اره ...اتفاقا به خانوم دکترم پیشتتنهاد دادم که براي عمل بیان ...اما متاستتفانه -

 انگاري ایشون نیستن 
با دکتر تاقي که  به من انداخت و درباره بیمار ا عرشتتیا از اون  موحد نگاهي 

 بیرون اومده بودن توضیحاتي 
 رو به دکتر عرشیا داد و خواست که انجامشون بده  

  
             

  
  

 بهشون خیره شدم 
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چقدر روحیه ام توي این چند وقته عوض شتتده بود ...خیلي خوب شتتده بودم 
 ..با اینکه هنوزم نبود یوسف 

 اهاش کنار بیام ... برام مثل گذشته بود  اما تونسته بودم که  ب
 با رفتن عرشیا ...علیان هم براي دیدن بیمارش ازمون جدا شد ... 

 موحد نگاهي به صنم انداخت و با اشاره ازم خواست که همراهش برم 
 ... 

 کمي که از استیشن دور شدیم  
 وارد یکي از اتاقا شد و ازم پرسید: 

 جمع کردي ؟  بعد از ساعت کاري امروز حرکت مي کنیم ..وسایلتو-
  

 مثل دختراي حرف گوش کن شده بودم ...: 
 بله ..فقط باید یه سر برم خونه که چمدونمو بردارم  -
  

 سري تکون داد و باال سر مریي رفت و گفت : 
 باهم از اینجا مي ریم اول خونه ات بعدم فرودگاه -

 سري تکون دادم و به مریي خیره شدم ...  
  

صله ا صبر و حو شت ..برام جال  ارامش و  ي که توي عمل و معاینه بیمارا دا
 بود...براش مهم نبود 

ست انجام  شو در شو زیر ندر داره یا نه ...براش مهم بود که فقط کار سي کارا ک
 بده ... 
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بعد از مرگ یوستتف بي نهایت بهم نزدیب شتتده بودیم ...البته نه در اون حدي 

 که خیلي باهم راحت 
 نمي ترسیدم ...برام قابل احترام بود ... باشیم ..اما دیگه ازش 

اون روز بعد از تموم شدن سرمم ..بي معطلي منو به خونه رسونده بود  ..و برام 
 یه پرستار تمام وقت 

گرفت که چند روزي مراقبم باشه ...اما من همون فرداش به بیمارستان برگشته 
 بودم ..از دستم 

  
            

  
یگه نمي تونستتت چیزي بگه ..مي دونستتت خیلي عصتتباني شتتده بود..اما د

 لجبازم و اون کاري که خودم 
 بخوامو انجام مي دم  

  
روزاي اول از دور یا نزدیب مراقبم بود که ببینه حواستتم ستترجاش هستتت یا نه 

 ...و خوشبختانه حواسم 
صمیم اني خودمو از  ضعف روز اول ...با یه ت سر جاش بود ..یهو بعد از اون 

 اون رو کرده بودم ...و  این رو به
 نمي خواستم ضعیف به ندر بیام . 
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بعد از ستتر زدن به بیمارام و رستتیدن به کاراي روزانه ام خودمو براي عمل اماده 

 کردم و همراه اتنا و الهه 
 به سمت بخش جراحي به راه افتادیم .. 

 در حال شستن دستامون بودیم که اتنا گفت : 
 راستي سرت خوب شد؟ -
  
 رگشتم و نگاهش کردم ..مشغول شستن دستاش بود  ب

 حواست بود الهه ؟..موحد چطور هواشو داشت که چیزیش نشه ؟ -
  

 الهه با نگراني به من که با خشم به اتنا خیره شده بودم نگاه کرد 
  

سي - صیبه هر ک سا..ن شان شون ..خدا بده از این   تازه خانومو بردن اتاق خود
 نمي شه 

   
 ه و چشم غره به اتنا گفت : الهه با گل

خجالت بکش ...باید اوا رو کجا مي بردن توي بخش قل  ؟ ...جاي خالي -
 نبود ... 

  
 اتنا لبخندي زد و گفت : 

 من که چیزي نگفتم .. -
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 و بعد با نامردي گفت

 احتماال دکتر ترسیده که یکي دیگه از سوگولیاشو از دست بده ... -
  

 و بهم خیره شد 
  

 صداشو کمي برد باال و گفت :  الهه
 بسه اتنا.این چرت و پرتا چیه که مي گي ؟ -
  

وا خوب راستتت مي گم دیگه ..به اوا که بیشتتتر از ما ها بها مي ده ..توي این -
 مدت تنها کسي که 

 سرش داد نزده اواست 
   

 دلم مي خواست ببینم تا کجا مي خواد ادامه بده  که الهه گفت : 
ب تشریف داشتي که به خاطر جنابعالي موحد به این بدبخت پس خانوم خوا-

 دو ش  شیفت 
 دادن ..اونم براي یه فشار خون کنترل نکردن ..به خاطر مریي تو  

  
 اتنا یهو سکوت کرد و گفت : 

 خوب شوخي کردم ...گفتم که یکم  بخندیم -
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 الهه اومد بهش جواب بده که  دستمو بردم باال و بهش گفتم : 

 خودم جوابشو مي دم  نه -
  

 رنگ از صورت اتنا پرید: 
یه بار دیگه با من در بیفتي اتنا...کاري مي کنم که یادت بره بخش جراحي از -

 کدوم طرف بوده ..کاري 
 مي کنم روزو شبتو  براي همیشه گم کني ... 

  
 الهه به سمتم اومد و گفت : 

 اروم باش اینم گفت که شوخي کرده -
  

            
  
  

 صدامو بردم باال: 
 بسه دیگه هي هرچي نمي گم اینم هي میگه ..هي مزخرف میگه  -
   

اتنا لباشو بهم محکم فشرد و خواست چیزي بگه  که موحد وارد شد ....اصال 
 انتدار دیدنشو اونجا 
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شدیم ..نگاه موحد یه جوري بود ..بهش  ساکت  سه نفرمون یهو  شتیم  هر  ندا
 ش که نگاه انداختم اخم

 غلیظ شد و رو به سه نفرمون گفت : 
خانوما اومدین اب بازي ..یا دستتت شتتستتتن ؟..مگه چقدر طول میکشتته که -

 هنوز اینجایید ؟ 
  

 ..هر سه نفر با عجله به سمت اتاق به راه افتادیم که الهه گفت : 
 خدا کنه حرفامونو نشنیده باشه -
  

 ي اومد اتنا به شدت وحشت کرده بود  و دیگه صداش در نم
همه منتدرش بودیم که  دقیقه بعد  وارد اتاق عمل شتتد و به همه امون نگاهي 

 انداخت  ..هومن کنار 
 عرشیا ایستاده بود و فقط به من خیره شده بود که یهو موحد گفت : 

نباید از شماها به عنوان دستیار استفاده کنم ..اما باید از یه جایي شروب کنید -
 دیگه ...البته 

یتش با منه ..هرکستتیم که دوستتت داره مي تونه به دکتر تقوي اطالب بده مستت ول
 ..اما امروز از یکي از 

شه که خرابکاري  ستون با ستفاده مي کنم ..پس حوا ستیار ا شماها به عنوان د
 نکنید 
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 رنگ همه امون پرید که بي مقدمه گفت : 
 فروزش ..؟ -

 رکت ایستاده بودم و به موحدهمه با ترس به من رنگ پریده نگاه کردن که بي ح
 نگاه مي کردم  

 تو بیا -
 نگاه خیره هومن هنوز روم بود  : 

امروز فروزش دستیار منه ...هر اشتباهي که بکنه ...و یا اینکه حواس یکي از -
 شماها به عمل نباشه 

..همشو مي ندازم تقصیر فروزش ..و باید اون جوابگو باشه ....پس دقت کنید 
 تونو بذارید و سر به هوای

 کنار ..این یه عمل واقعیه ...کوچکترین اشتباه ..قابل بخشش نیست 
 اتنا با شرمساري سرشو پایین انداخت و الهه با عصبانیت بهش خیره شد 

  
             

  
شت  ساعتي ..زیر نگاههاي دقیم و توبیخ گرانه موحد ..به جهنم دا عملي       

 تبدیل میشد...همه از این 
 ت ناراحت بودیم ...تمام حواسمو جمع کرده بودم که ازم ایراد نگیره وضعی

  
اما اون از هر چیزي براي تشتتر زدن به من استتتفاده مي کرد..همه بچه ها از   

 رفتارش ناراضي  
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بودن ..جو بدي حاکم شده بود ..تنها کسي که بهش داشت زور گفته میشد من 
 بودم ...البته شب 

 چیزي از عملو فهمیده باشه ....  داشتم کسي از بچه ها
اما خودمو نباختم و هر جور که برخورد کرد ...حرفه اي عمل کردم و نذاشتتتم 

 که از پا درم بیاره ..با تموم 
 شدن عمل ...بچه ها نفس راحتي کشیدن  و از اتاق با حالي گرفته خارج شدن  

اما م نمي دونستم ...رفتار موحد بعد از دو هفته یکم دور از انتدار بود...دلیلش
 عادت داشتم به 

 رفتارهاي تند و برخورداي زننده اش .. 
طبم معمول بچه ها زود جیم شده بودن که با موحد رو درو نشن ...اما مني که 

 قرار بود امش  
په ...پس با  باهاش همستتفر باشتتم برام فرقي نمي کرد که باز بخواد بهم بتو

 ارامش تمام مشغول 
... که بعد از گذشت کمتر از یب دقیقه از در خارج شدو به  شستن دستام شدم

 سمتم اومد و کنار م 
 مشغول شستن دستاش شد ... 

  
 عجی  بود که اصال از دستش ناراحت نبودم و منتدر بودم که چیزي بگه ... 
 مطم ن بودم بهانه اي توي استینش داره ...که به واسطه اش بهم گیر بده ... 

 ر بودم که سرشو با ناراحتي تکون داد و گفت : هر لحده اش منتد
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 هر بار همون اشتباهو تکرار مي کني  -
  

شي که  شدم .. با ارام شیدم و  به نیم رخش خیره  ستن ک ش ست از  متعج  د
 همراه حرص خوردن 

 بود همونطور که دستاشو مي شست گفت : 
  

ن خودت مطم  دفعه پیشم گفتم ...از جراه شل خوشم نمیاد ..تو مگه به کار-
 نیستي ؟ 

  
همونطور که با دهاني نیمه باز نگاهش مي کردم دستاشو از زیر اب بیرون  اورد 

 و یه دفعه بهم خیره 
 شد ...لحده اي شوک زده نگاهش کردم و یه دفعه  براي دفاب از خودم  گفتم : 

  
             

  
 من همه اصولو رعایت کردم  -
  
 ت کنترل کنه  برد باال و گفت : صداشو تا حدي که مي تونس 

ضعیف - صول کارتو  صولو بذار کنار وقتي به خودت مطم ني... با ا فروزش ا
 نکن ..مگه داري از روي 

 کاتالوگ ابمیوه گیري کار مي کني که هي شب مي کني ؟ 
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 ناراحت لبهامو روي هم گذاشتم و بهش خیره موندم .. قدمي به سمتم اومد : 

یه ادم ب- ي فکر و خیال پرداز ي مثل یعقوبي رهنتو مشتتغول چیزاي با حرف 
 الکي نکن که هي بخواي 

 وسط عمل به خود شب کني  
  

 فهمیدم همه حرفامونو شنیده  براي همین محکم گفتم : 
 حرفاي اون روي من تاثیري نداره  -
  

 ابروهاشو برد باال  و گفت : 
مي خواستتتم نبودي  پس مشتتکلت توي اتاق عمل چي بود ؟چرا اوني که من-

 ؟چرا کاري مي کني که 
 هي سرت غر بزنم و تاکید کنم که چیکار کني ؟ 

شدم و با اخم نگاهش کردم ..اونم با اخمي غلیظ تر از  از رفتار خودم ناراحت 
 من بهم خیره شده بود و 

 منتدر جوابم بود که یه دفعه حرف دلمو زدم : 
 براي اینکه ازتون ترسیده بودم  -
  

اخمش بي درنگ از بین رفت و جاشتتو  به تعج  داد که کم مونده بود  چنان
 خودمم خنده ام بگیره ... 
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ستپاچگي  شدم ...و باد شیمون  سري از ثانیه از حرفي که زده بودم ...پ اما در ک
 سر انگشتهامو روي 

لبهام گذاشتم و  بدون  اینکه بخوام ازش معذرت بخوام یا چیزي بگم که حرفو 
 اشم ... درست کرده ب

در مقابل نگاه بهت زده اش ..چرخیدم و بهش پشتتت کردم و از بخش جراحي 
 خارج شدم    

  
شدم کمي قاطي کرده بودم ...نباید اون حرفو مي زدم ..الاقل به  وارد بخش که 

 اوني که این همه 
ساعت نگاه کردم و براي اینکه  شیدم  و به  شت ..چندتا نفس عمیم ک هوامو دا

 اشم جلوي چشمش نب
سرگرم اونا  کنم تا وقت  سر بزنم و خودمو  ضام  صمیم گرفتم به چندتا از مری ت

 بگذره  
  

           
  
  
 *** 
  

تا پایان ستتاعت کاریم تنها یکبار موحدو دیدم که با بچه هاي تازه وارد حرف 
 مي زد ..اون بچه ها رو که 
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روز چنان حستتاب مي دیدم یاد روزاي اول خودم مي افتادم که موحد از همون 
 کارو برامون روشن کرده 

 بود که تا یب هفته همه از استرس نمي تونستیم بخوابیم ... 
وقتي که به اون بچه ها نگاه مي کردم گذر زمان رو به یاد اوردم و با حستترت 

 بهشون چشم دوختم که  
 همون لحده موحد  متوجه نگاهم شد  و  چند ثانیه اي بهم خیره موند  

دم بیام دیدم که منم بهش خیره شتتده بودم و حواستتم نبوده ..البته فرار تا به خو
 ازش کار راحتي نبود 

چون تا کمتر از یکستتتاعت دیگه باید باهاش مي رفتم فرودگاه ...پس خودمو 
 اروم نشون دادم و سرمو 

 پایین انداختم و براي عوض کردن لباسام از جلوي چشماش دور شدم  
  . 
 *** 
  

شغول عوض  شیم اتنا به م سام بودم که همزمان با اومدن یه پیام به گو کردن لبا
 سمتم اومد و دستشو 

 به سمت بلند کرد و گفت : 
 من امروز ..از حرفام  مندوري نداشتم .. -
  

 دستشو ندید گرفتم و دگمه هاي پالتومو بستم 
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آشتتتي دیگه ...من اگه جات توي اتاق عمل بودم ..مطم نم یا اشتتکم در مي -
 ومد یا یه سوتي مي دادم  ا

 که موحد از اتاق عمل بندازتم بیرون ..کارت عالي بود دختر 
مخصوصا که مثل دفعه قبل نیم ساعت اخرو کامل به تو سپرد ..معلومه خیلي 

 بهت اطمینان داره 
  

 نفسمو کالفه بیرون دادم و گوشیمو از توي کیف در اوردم : 
شور فوت کرده موحد اخالق نداره که ...همش قاطه - سلح ..از وقتیم که دکتر 

 ..گندترم شده ... 
  

پیام از طرف موحد بود ....که نوشتتته بود   دقیقه دیگه ستتر خیابون اصتتلي 
 منتدرمه ..صفحه رو بستم و 

 گوشي رو توي جیبم سر دادم  
  

             
  
  

 چرا هیچي نمي گي ؟ -
سمت در رف شم انداختم و به  تم ..ناراحت به دنبالم اومد بند کیفم رو روي دو

 ..اونم لباساشو عوض 
 کرده بود 
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 اشتي کن دیگه .. -
  

صال  صله اش رو ا شت بهم لبخند مي زد ..حو شدم ..دا ستادم و بهش خیره  ای
 نداشتم  

دوباره دستتتشتتو به ستتمتم براي اشتتتي بلند کرد..اما من چنین حماقتي رو نمي 
 کردم ..اتنا قابل اطمینان 

صلي دنبالم براي نبود در ثا سر خیابون ا شتي که مي کنم تا  ني مطم ن بودم با ا
 حرف زدناي بي سر و 

 ته میاد  
  
که با دیدن دکتر علیان دوباره دستتتشتتو پس زدم و به ستتمت علیان که اونم در  

 حال خارج شدن از 
 بیمارستان بود رفتم 

  
ستاد و چیزي زیر  سرجاش ای صبي از برخوردم ..لحده اي   ل  گفت  واتنا ع

 بعد به سمت در خروجي 
رفت ..خیالم که از بابت اون راحت شتتتد ..با رستتیدن به دکتر علیان ..بهش 

 خسته نباشیدي گفتم و به 
 بهانه چند سوال پزشکي تا در اصلي همراهش شدم ... 
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با خداحافدي با دکتر علیان قدمهامو به ستتمت خیابون اصتتلي تند کردم ..هوا 

 د و کمي سرد تر شده بو
نشون مي داد که امش  قراره بارون بیاد یقه پالتومو کمي باالتر دادم و به اطرافم 

 نگاهي انداختم 
...دلم نمي خواستتت کستتي منو با موحد ببینه ...از تکرار شتتدن اون حرفا و 

 اتفاقاي چند ماه پیش واهمه 
 داشتم 

  
سمتش رفتم ..مت شو دیدم ...به  شین سیدم ..ما سر خیابون که ر نبود  وجه منبه 

 ...و نگاهش خیره به 
جلو بود ..با انگشت اشاره  ضربه ارومي به شیشه زدم که از فکر خارج شدو به 

 من خیره شد 
..نگاهي بهش انداختم و درو باز کردم و با سالم آرومي  روي صندلي نشستم 

 و گفتم : 
 ومدم کاش منتدرم نمي موندید و  شما مي رفتیم فرودگاه ....من خودم مي ا-
 . 
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نفستتش رو بیرون داد و ماشتتین رو روشتتن کرد و به راه افتاد و چیزي نگفت 
 ....زیر چشمي نگاهي بهش 

 انداختم ... وقتي دیدم چیزي نمي گه منم به جلو خیره شدم و ساکت شدم .... 
  

ین بتا خونه و حتي بعد از اون و تا مستتیر فرودگاه هم چیزي نگفت ...و در این 
 تنها به چند تماسي که 

 بهش شده بود پاسخ داده بود. 
  

وقتي وارد فرودگاه شدیم متوجه شدیم  پرواز نیم ساعتي تاخیر داره ...خستگي 
 از صورتش مي بارید 

 ...دو تا عمل سنگین داشت 
شکاي   سرو کله زدن با پز سرم ...  سر زدن به بیمارا و اخر بعدم کاراي بخش و 

 رو که  جدید ...مني یکي
 از پا در مي اورد ...بازم خوب سرپا ایستاده بود . 

البته موحد از قبل هم زیاد با من حرف نمي زد... یعني ادم پر حرفي نبود ...اما 
 این سکوتش از اخرین 

 حرفي که بهش زده بودم نشات مي گرفت .. 
  

 و به ستتاعت نگاهي انداختم هنوز  وقت داشتتتیم که نگاهم رفت به طبقه باال
 زوج جواني که نشسته  
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 بودن و قهوه مي خوردن 
  

..باید ازش معذرت مي خواستتتم و بهش مي گفتم که  مندور بدي نداشتتتم 
 ...همین طوري که داشتم 

به این موضوعات فکر مي کردم گوشیش زنگ خورد و اون  براي پاسخ دادن به 
 گوشیش کمي از من 

 فاصله گرفت .. 
  

ستتشتتو قطع کرد به ستتمتش رفتم و ستتعي کردم با لحن بعد از یب دقیقه که تما
 دوستاني به یه فنجون 

 قهوه دعوتش کنم  
ندرتون چیه ..تا قبل از پرواز یه فنجون قهوه بخوریم ..خیلي خستتته به ندر -

 مي رسید  
  

 و با لبخندي براي ایجاد کردن یب جوه دوستانه ادامه  دادم : 
 البته مهمون من  -
  

 لبخند بي حالم انداخت و گفت :  نگاهي به صورت و
  
  

 فکر خوبیه ..االن خیلي مي چسبه  -
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شیدم و همزمان هم موحد  همقدم با  سته چمدونمو ک شد... د شتر  لبخندم بی

 من به راه افتاد. 
پشت میز که نشستیم ...منتدر شدیم که قهوه هامونو بیارن ..من به اطراف نگاه 

 مي کردم ..و سعي 
باز کنم ....موحد هم دستتتت چپش روي میز مي کردم یه جور ي ستتر حرفو 

 گذاشته بود و به جعبه 
شده بود ..نگاهم رو از اطرف گرفتم و اب دهنمو قورت  ستمال کاغذي خیره  د

 دادم و  اول به جعبه و بعد 
 به موحد نگاهي انداختم و گفتم : 

  
 بابت حرفي که امروز  زدم ....ازتون معذرت مي خوام -
  

شد و حرفي نزد ..و  نگاهش رو شرم زده ام  خیره  شماي  از جعبه گرفت و به چ
 مجبور شدم  با 

 لبخندي که ازیادآوري گذشته ها رو لبام نشسته بود  بگم : 
بچه ها ي دیگه رو نمي دونم ...اما وقتي عصتتباني هستتتید..دستتت خودم -

 نیست بي جهت  ازتون مي 
 ترسم ... 
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 بهم خیره بود... لپم رو از درون گاز گرفتم : و دوباره به صورتش خیره شدم ..
  

عک - با که  قدر  باه بوده ... ان که خیلي اشتتت کاري کردم  چون فکر مي کنم 
 عصبانیتتون شده 

  
 به خنده افتادم : 

امروزم که اولین قرباني من بودم ..پس حم بدید که ترسیده باشم ...بچه هاي -
 دیگه رو ندیدید ؟..از 

 بودن منم بیشتر ترسیده 
  

لبامو با زبون تر کردم ..داشتتتم کم کم باهاش راحت مي شتتتدم   که بالخره 
 سکوتش رو شکست : 

شي و تنها به خاطر یه  ترس - شته با ست که  این همه تجریه و دقت دا حیف نی
 بي معني ..  کارتو زیر 

 سوال ببري...؟ 
 حم داشت ..حرفي براي گفتن نداشتم 

اري و به  مردي که تنها نشسته بود نگاهي انداخت نفسي بیرون داد و به میز کن
 و گفت : 

  
  

 منم  فقط به خاطر خودته که سخت مي گیرم ... -
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 ودر حالي که نگاه از مرد مي گرفت به صورتم دقیم تر شد و گفت :  
شونو - شه که کار شون با سر ستي که باید زور باال  سته ادمهایي ه تو از اون د

 درست انجام بدن ..فکر 
 نم خودت بهتر از من به این موضوب پي برده باشي  ک
  

به خنده افتادم و ستترمو پایین گرفتم ... راستتت مي گفت ...البته همیشتته  هم 
 اینطور نبودم ..لبخند 

 محوي روي لبهاش جا خوش کرد .. 
شده بود و بهم خیره نگاه مي کرد  ساکت  شدم .. سرمو بلند کردم و بهش خیره 

 ...کمي رنگ به رنگ 
شتتدم ...و براي فرار از این نگاه معذب کننده  به مستتافرایي که در حال رفت و 

 اومد بودن نگاهي انداختم  
 که همزمان فنجون قهوه امو جلوم گذاشتن ... 

ضعیت رو درک کرد و براي راحت  شدم که و دیگه بهش م*س*تقیم خیره نمي 
 کردن حالم با لبخند بانمکي 

 ازم پرسید: 
 بود که این حرف سر  دلت مونده بود؟ حاال چند وقت -

شرایطو به راحتي تغییر مي داد ازش خوشم  مي اومد به خنده افتادم و  از اینکه 
 دسته فنجونو گرفتم 

 و به قهوه  توش خیره شدم و گفت : 
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 راستشو بگم ؟ -
  

از این گفتگو داشتتت لذت مي برد ...ستترشتتو به نشتتونه اره پایین برد و بهم با 
 خیره موند..  همون لبخند

گونه هام  گل انداختن چون  من از روز اولم از موحد مي ترستتیدم ..ستترمو  با 
 خجالت پایین انداختم  و 

 گفتم : 
 از همون  دوره دانشجویي  -
  

 موشکافانه نگاهي بهم انداخت ... خنده اش گرفته بود: 
 یعني انقدر ترسناکم ؟ -
  

 فتم : دستمو از دسته فنجون جدا کردم و تند گ
 نه ....من -
  
  
  

 نذاشت حرفمو تموم کنم : 
قبول دارم کمي  اخالقم تنده ...اما توي محیط بیمارستتتان ...نمي تونم  زیاد -

 از خودم انعطاف نشون بدم 
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..چون کنترل اونجا از دستم خارج میشه ...اخالقم اینه و بازم بچه ها انقدرسر 
 به هوا هستن ...با جون 

شه باز شته باید از ادما نمی س ول پذیر بودن توي این ر ي کرد ...جدي بودن و م
 همون پایه شروب بشه 

 ...سر سري نمیشه ازش گذشت ... 
  

هنوز لبخندمو داشتم که به فنجونم خیره شدم  اونم اولین قلپ از قهوه اشو سر 
 کشید  

شو مزه مزه مي ک شده بود و قهوه ا د.. رسرمو بلند کردم به تابلو اعالنات خیره 
 خواستم بهش بگم که 

 تنها استادي بود که خیلي چیزا رو ازش یاد گرفتم .. 
چه عمالیي که توشتتون کوچکترین نکاتو ازشتتون فهمیدم و همشتتون به لطف 

 خودش و اخالقش بود که 
 مجبورمون مي کرد با دقت گوش کنیم اما به زبونم نیومد... 

سته بودیم که مطم ن بودم اگه  شت هر دومون چنان خ ستیم  و امکان دا مي تون
 همینجا از شدت 

 خستگي به خواب مي رفتیم ... 
  

دستتتمو بلند کردم وفنجونمو برداشتتتم و   قلپي از قهوه امو خوردم که صتتداي 
 زنگ گوشیم در اومد  
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شماره خونه رو که دیدم ...دو دل  شته بودم .. شي رو از اول روي میز گذا ...گو
 براي جواب دادن شدم  

ونو ستترجاش گذاشتتتم  ..میدونستتتم مادرم باز مي خواد حرف صتتبحو ...فنج
 پیش بکشه ...براي همین 

 نمي خواستم جواب بدم که موحد گفت : 
 نمي خواي جواب بدي ؟ -
  

به گوشیم خیره شدم و مجبور شدم  براي اینکه موحد چیزي نفهمه جواب بدم 
 ..همین که گوشي رو 

شم قرار دادم به فکر اینکه صداي زني نا  کنار گو سالم که  مادرمه ...اروم گفتم 
 آشنا توي گوشم پیچید: 

 سالم خانوم دکتر  -
  

 با شنیدن این صدا سکوت کردم که اون گفت : 
 حم داري نشناسي..فیروزه هستم  -
  

عصتتبانیت و حرص وجودمو فرا گرفت و ستترمو پایین انداختم ...موحد بهم 
 خیره شده بود: 

 شما رو به جا نیوردم  بفرمایید ..ولي بنده-
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 خنده بي مزه اي کرد و گفت : 

نداره - ته ؟..خوب عیبي  هت نگف نت یعني چیزي ب ما ما خانم دکتر ... اه 
 ...راستش مامانت گفت سرت 

 شلوغه اما  گفتم ..یه تماسي باهات داشته باشم و ازت اجازه بگیریم  که ... 
 خوب مامان گفته دیگه براي برادرم ... 

  
ستم پدرم کامال بي فک شت چیکار مي کرد..؟مي دون شد...مادرم دا م منقبي 

 خبره ...و  این زبون بازي 
 فیروزه خانمه که مادرمو رام کرده باهام تماس بگیره ..اونم از خونه ما 

  
یاد و - بدي قبل از هر چیزي ب برادرم براي کارش داره میاد تهران .. اگه اجازه 

 شما دوتا همو  ببینید 
 بعدم اگه هر دوتاتون خواستید براي خواستگاري ..
  

بدتر از همه  باید تمومش مي کردم و گرنه کار همینطوربیخ  پیدا مي کرد ..و 
 این بود که جلوي موحد 

 باید جوابشو مي دادم مثال مي خواستم چیزي نفهمه : 
 من به مادرم جواب دادم ..بهتون نگفتن ؟ -
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 ادر منو ندیدي..مطم نم ببیني ازش خوشت میاد؟ اه وا عزیزم ..خوب تو که بر-
  

 از اینجور زنا بدم مي اومد..اصال حرف حالیشون نبود : 
شن ..اون خانم از - شونو ندیدم ..حتما با هر خانوم دیگه ایي با بله ..بنده که ای

 ایشون خوششون میاد  
 .و ایشتتونم .خوشتتبختشتتون مي کنن ..اما  من به مادرمم گفتم ..ولي شتتاید

 نتونستن خوب بهتون بگن ..یا 
بهتون بفهمونن ..و یا اینکه  امکان داره شتتما اصتتال خوب نفهمیده باشتتید .. . 

 براي همین بنده بهتون 
عرض مي کنم ..بنده قصتتد ازدواج ندارم ...و شتترایط کاریم طوري هستتت که 

 فعال نمي تونم به این جور 
 مسائل فکر کنم 

  
 اماده کرده بود زود گفت :  زن که خودشو براي جواب رد من

عزیزم چرا انقدر زود تصتتمیم مي گیري؟ ..حاال بذار بیاد با هم حرف بزنید -
 ..شاید ندرت عوض بشه ؟ 

  
  
  

از زبون بازي زن ..با  حرص ل  پایینمو گاز گرفتم ...خیلي بد شتتتده بود... 
 موحد دیگه همه چي رو 
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 فهمیده بود ...باید خجالتو مي راشتم کنار: 
یاد نمي تونم - ید من ز خانوم ..من ندرم عوض نمیشتتته ...ببخشتت نه فیروزه 

 صحبت کنم ..جوابمو هم که  
 دادم ..با اجازه 

ستام  شیم رو توي د سو قطع کردم و گو صابم  تما و قبل از اینکه باز بره روي اع
 محکم فشار دادم و به 

دم شو شنیصفحه خاموشش خیره شدم ..روم نمیشد به موحد نگاه کنم که صدا
 که با خنده گفت : 

فکر مي کردم توي فامیل ما فقط این جور  خانوماي پر چونه هستتت ...خدا -
 روشکر مثل اینکه همه 

 جاییه  
  

با رنگ پریدگي به خنده بي خیالش خیره شدم  و با خجالت دوباره سرموپایین 
 انداختم که گفت : 

 پاشو شماره پروازو اعالم کردن  -
  

ست موحد  از جاش بلند صابم  بهم ریخته بودم ..دلم نمي خوا شد ...کمي اع
 چیزي بدونه اما حاال مي 

سته  ستاده بود..د شدم ..منتدرم ای شیدم و بلند  صورتم ک ستي به  ست  ...د دون
 چمدونو کشیدم و به 
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طرفش رفتم و ستترمو پایین گرفتم ..لبخندي زد و وقتي کنارش ایستتتادم به راه 
 یورد  افتاد و چیزي به روم ن

 ... 
صندلي اون کنار پنجره بود   شدیم ... سوار هواپیما  بعد از انجام همه مراحل ..

 و من ب*ه*ل دستش .....که 
 با دیدن مسافر بعدي که کنار ما بود ...به من گفت : 

 تو کنار پنجره بشین ... -
ست ...منم که حاال جام  ش سر جاش ن سافر نگاهي به من انداخت و  ...مرد م

 راحت نشستم  خوب بود
و کمربندمو بستم .. موحدم کنارم نشست و کمي توي صندلیش جا به جا شد 

 و ازم پرسید: 
 تا حاال شیرازي رفتي؟ -
  

ستترمو با لبخند به ستتمتش چرخوندم و از اینکه بي خیال بود و کنجکاو نشتتده 
 بود ..منم مي تونستم 

 باهاش راحت تر برخورد کنم : 
شد همه جاش یه بار تو بچگي ...ولي - ست ..چون وقت ن شو یادم نی هیچ جا

 بریم 
 لبخند شیریني زد و گفت : 

 این سه روز وقت داري که کلشو بگردي  -
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 لبخندي زدم و از پنجره به بیرون خیره شدم  
همه چیز چقدر زود برگشتتته بود به روزاي قبل ..مرگ یوستتف هنوز برام تازه 

 بود...با اینکه یه بارم سر 
نرفتم ...اما احستتتاس مي کنم ستتردي خاکش منم گرفته ..دلم براش خاکش 

 تنگ شده . روزاي اول .فکر 
که  عادت کرده بودم ...  به نبودنش  گاري  ما ان مي کردم از دوریش بمیرم ...ا

 هنوز سر پا بودم ....سرپا 
 بودم  و با موحد به راحتي درباره یه سمینار  روزه حرف مي زدم 

  
به بیرون خیره شتتده بودم ...ازا ینکه گذاشتتته بودم همه چي  یب ربعي از پنجره

 عادي بشه ..از خودم بد 
اومده بود..ناراحت برگشتتتم و از پنجره دل کنم و به صتتندلیم تکیه دادم ..توي 

 اون لحده هایي که توي 
فکر بودم یادم رفته بود موحد کنارم نشسته ..سرم رو اروم به سمتش برگردوندم 

   و در کمال تعج
دیدم راحت  و بي دغدغه چشتتماشتتو بستتته و توي خواب عمیقي  فرو رفته 

 ...بیچاره چقدر خسته بود  
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به صتتورتش خیره شتتتدم  به خودم جرات دادم و بیشتتتر  که خواب بود  از این
 ...چقدر چهره اش خسته به 

 ندر مي رسید  
 با دقت بیشتتري به چهره ي مردي که این روزا خیلي هوامو داشتت خیره شتدم

 ...همونطور که نگاهش 
 مي کردم لبخند به لبهام اومد . 

.کم کم داشت برام یه موجود دوست داشتني میشد...هیچ وقت فکر نمي کردم 
 روزي به  کسي که 

 انقدر ازش مي ترسیدم . نزدیب بشم ...و تازه براش درد و دل هم  بکنم .. 
 و حرفي رو برام بعد از اون شتتبي که براش حرف زدم ..یکبار هم چیزي نگفت

 یادآوري نکرد ..راز دار 
 خوبي بود 

  
لبخندم بیشتر شد ...از اینکه چنین استاد خوبي داشتم ..همونطور که نگاهش 

 مي کردم متوجه نگاه 
خیره مستتافر کناریي موحد شتتدم که به من خیره شتتده بود ...با ارامش و بدون 

 پلب زدن نگاهم مي کرد   
شتتتدم  و از اینکه مچمو توي نگاه کردنم به موحد ...از طرز نگاهش ناراحت 

 گرفته بود..کمي  دست و 
پامو  گم کردم و نگاهمو از دوتاشون گرفتم و به صندلي جلو خیره شدم ...نگاه 

 سنگینش هنوز روم بود 
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...اما من دیگه بهش نگاه نکردم ...اونقدر که کم کم از فرط خستگي چشمامو 
 روي هم گذاشتم و به 

 تم  خواب رف
  

انقدر خسته بودم که این خواب به شدت بهم چسبیده بود  و دلم نمي خواست 
 چشمامو از هم باز 

شدم دل از این  صدام مي زد  ..مجبور  صدایي که مرت   شنیدن  کنم ...اما با 
 خواب شیرین بکنم 

 فرزوش ؟ -
 پلکهامو به اهستتتگي از هم باز کردم ...و تصتتویر موحد جلوي چشتتمام نقش

 بست  ..سرشو خیلي بهم 
نزدیب کرده بود ..چند بار پلکهامو باز و بسته کردم ..سرشو کمي عق  کشید 

 و گفت : 
 رسیدیم ..بیدار شو  -
  

احساس کردم دو دقیقه هم نیست که خوابیدم اما با دیدن ساعت مچیم فهمیدم 
 به چه خواب 

هواپیما  کشیدم عمیقي فرو رفتم ...توي جام درست نشستم و دستي به صورتم
 مي خواست فرود 
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باره نگاهم به مرد افتاد...حاال که موحد بیدار بود ..دیگه نگاهم  بیاد ...که دو
 نمي کرد  

 مثل اینکه خیلي خسته بودي  -
  

شد  ست بخوابم ولي دیگه نمی شت ...هنوزم دلم مي خوا شمام کمي باد دا چ
 خوابید و  در جوابش تنها 

که اونم بهم لبخندي  زد و بعد از  چند ثانیه اي   لبخندي زدم و چیزي نگفتم
 که بهم  خیره موند .... 

 نگاهشو ازم گرفت و به مهماندار خیره شد  
  
 *** 

به هتل محل اقامتون که رستتیدیم ..با دیدن هتل ....از نماي اصتتلیش  خیلي  
 خوشم اومد.. 

سنتي و مدرن بود ...  شت ... ترکیبي از  صي دا  و دقیقا در یههتل معماري  خا
 جایي وسط شهر  قرار 

شوق مي اورد ..طوري  سر  ضاي داخلیش که خیلي عالي بود..ادمو  شت ..ف دا
 که خوابو از سر ادم مي 

 پروند  
  

در کل هتلي بود با یه فضاي سنتي که با معماري مدرن کامال تلفیم شده بود و 
 همین ادمو سرحال 
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ن کلید اتاقا رفته بود و من توي البي مي اورد ...موحد جلوتر از من براي گرفت
 نشسته بودم  و به 

اطرافم نگاه مي کردم ...و با خودم فکر مي کردم که چه خوب بود  که براي این 
 سمینار همراه موحد 

اومده بودم ...خیلي وقت بود بیمارستتتان و کارام ..منو از گردش و تفریح دور 
 کرده بودن  

  
از من غرق خواب بود به ستتمتم اومد و با خنده   بعد از یب ربع موحد که بدتر

 گفت : 
 پاشو تا همینجا خوابت نبرده ... -
  

بعد از صتتحبتي که توي فرودگاه داشتتتیم ...کم کم داشتتتت یه روي دیگه از 
 اخالقشو نشون مي داد  و به 

حرف یوسف مي رسیدیم که مي گفت به جاش که برسه موحد از منم شیطون 
 تره ... 

  
  

 قعا هم دلم مي خواست بدونم حد این شیطنتاش تا کجا مي تونه باشه  و وا
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بلند شتتدم و به ستتمتش  رفتم ... چمدونهامونو از قبل خدمه به اتاقامون برده 
 بودن و  حاال خودمون براي 

رستتیدن به اتاقامون و پناه بردن به تختهامون به راه افتادیم ...بي تاب بودم که 
 و  سریعتر به اتاقم برسم

 بخوابم ..وارد اسانسور که شدیم ..گفت : 
صتتبح یکم زودتر بیدار شتتو ...که راحت بتوني صتتبحونه بخوري...تا بعد با -

 خیال راحت براي سمینار بریم 
ستم چهره امو یه جورایي بانمب کرده  شماي باد کرده ام که مي دون با همون چ

 ازش پرسید: 
 توي این سه روز مگه عمل نداشتید ؟ -

 ي به صورتش کشید و با خنده خسته اي گفت : دست
 دکتر علیان از پس همش بر میاد. -
  

سمت راهرو  شد ... به  سور  باز  سان سرمو پایین گرفتم ...در ا لبخندي زدم  و 
 رفتیم  

  
اتاقي که به من تعلم داشتتت ... ...بي نهایت عالي بود یه اتاق دنج و راحت و  

 جمع و جور .....تو 
اول عاشقش شده بودم  ...اتاق موحد درست اتاق کناریم بود...هر همون نگاه 

 دومون به شدت خسته 
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شده بودیم ...با  سریع براي زودتر خوابیدن از هم جدا  ش  بخیر  بودیم و با یه 
 بستن در اتاق ...به وسط 

 اتاق رفتم و به تخت نزدیب شدم  
یاد بچگیام یدن .. پایین پر باال و  تاد م ... خنده ام  تخت جون مي داد براي  اف

 گرفت و به تخت پشت کردم 
و دستتتامو از هم باز کردم و راحت خودم  رو روي تخت رها کردم ..با نرمي 

 تخت لذتي توي وجودم 
 پخش شد و با خودم گفتم : 

 اخ خدا ...چقدر خوابم میاد   -
  

و با همون دستتتاي باز و لباستتهایي که هنوز توي تنم بود ..چشتتمامو رو هم 
 ذاشتم  گ

ساتو عوض کن و بعد عین بچه ادم  شو لبا یه چیزي توي وجودم مي گفت ...پا
 درست بگیر و بخواب ..اما 

 به اون حس خندیدم و گفتم : 
 لذت با لباس خوابیدن یه چیز دیگه است . -

له مته رفت رو مخم ...بي  تاق مث به پهلو شتتتدم که صتتتداي در ا براي همین 
 اهمیت دوباره به این یکي 

سته از حالت دراز کش در امدم و با پ شم ب صداي در اومد چ شدم که باز  هلو 
 همون چشماي بسته لبه 
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 تخت نشستم  و گفتم : 
  

             
  

 عج  خدمه هاي بي فکر و احمقي داره اینجا... اه .. -
  

بلند شتتدم و به ستتمت در اتاق رفتم  و درو با چهره اي برزخي باز کردم که با 
 سریع سیخ  دیدن موحد

 وایستادم و نگاهش کردم 
 ابروهاشو باال داد و گفت : 

 خواب بودي ؟ -
  

 سوالش یکم عجی  بود ..االن وقت خواب بود دیگه .. 
 کم کم داشتم اماده میشدم براي خواب ... -

 و بي هوا گفتم : 
 تازه چمدونمو باز کرده بودم   -
  

 ش گرفته بود  ازم پرسید: نگاهي به سرتا پام کرد و در حالي که خنده ا
 با همین لباسات همیشه مي خوابي ؟ -
  

 نگاهي به پالتوم انداختم و براي حفظ ابروم ... لبخندي زدم و  گفتم : 
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 نه دکتر ...مي خواستم لباسامو عوض کنم ...  گفتم که  -
  

 ابروهاشو با شیطنت باال برد و گفت : 
خوابیدم اما.. گوشتتیم شتتارژش  خوب منم جاي تو بودم با همین لباستتا مي-

 تموم شده  
 به خیال  اینکه به دنبال شارژر گوشیم اومده گفتم : 

 االن شارژمو  براتون میارم  -
  

 خنده اش بیشتر شد  و گفت : 
  

            
  

نه فروزش ..تو زحمت بکش  و فقط اون چمدون منو که اشتتتباهي توي اتاق -
 تو گذاشتنو برام 

 افیه  بیار..همون ک
  

یه لحده شوک زده سر جام ایستادم و  نگاهش کردم ...داشت مي خندید  تازه 
 دوهزاریم افتاد که 

با  نده و  با همون خ که  قابلش داده بودم .. چه ستتوتي در م گه و من  چي مي 
 شیطنت ازم پرسید : 
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 که بازش نکردي تا االن ؟  Ϳانشا-
  

ته بود وا که خنده ام گرف به چمدون خجالت زده  در حالي  تاق شتتتدم و  رد ا
 کوچیکش که گوشه اتاق بود 

شم  و بهش  صال متوجه چمدونش ن شده بود ا نگاه کردم ..خوابالودگي باعک 
 دقت نکنم ... 

چقدر بد شتتده بود...چمدونشتتو به ستتمت در بردم و اونم چمدون منو داخل 
 گذاشت  و با لبخند گفت : 

 و عوض کن که راحت بخوابي  ده دقیقه بیشتر وقتتو نمي گیره ...لباسات -
  

حاال باید چیکار مي کردم ..چه اتویي دستش داده بودم ..به چهره خجالت زده 
 ام لبخند دیگه اي زد و 

 به سمت اتاقش رفت و گفت : 
 خوب بخوابي  -
  

از خجالت  سریع داخل شدم و درو بستم و ضربه ارومي به پیشونیم  زدم براي 
 این همه هوش و 

 م .. حواسم جمع
  
 **** 
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با توجه به برگزاري موفم سه دوره همایش پیشگیري از بیماریهاي قل  و عروق  
 و افزایش روزافزون 

شکالت قل  و عروق ......  صد باالي مرگ و میردر اثر م بیماریهاي قلبي و در
 مرکز تحقیقات قل  و عروق 

قل  و  هايدانشتگاه علوم پزشتکي شتیراز چندمین  کنگره پیشتگیري از بیماری
 عروق رو توي شیراز برگزار 

کرده بود....  که توي  این کنگره متخصتتصتتتایي از کشتتورهاي خاور میانه و 
 اروپا....آمریکا و ایران حضور 

مه  که این ه جاد کرده بود ...از این داشتتتن و حس خیلي خوبي در من ای
 متخصص رو یه جا مي دیدم 

 ثل اونا مي شدم ... کلي روق مي کردم و دوست داشتم منم روزي م
  
  

             
  

روز اولي فکر نمي کردم این همه استقبال بشه و شلوه باشه ...هرجا که موحد 
 مي رفت همراهش 

 بودم و سعي مي کردم بهره کاملو از این همایش ببرم . 
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جال  این بود که چون فکر مي کردم من هنوز تخصصمو نگرفتم و نمیشه بهم 
 ون  گفت متخصص و چ

 ادم مطرحي نیستم ..موحدهم  باید ادم  شناخته شده  اي نباشه 
  
صان   ص ضور در همایش  مي دیدم با خیلي از متخ اما از همون بدو ورود و ح

 اشنا بود و بیشترشون 
 ارادت خاصي بهش داشتن .. 

  
.حتي چند نفري از متخصصان خارجي هم اونو مي شناختن و از اینکه بعد از 

 مي دیدن  مدتها اونو
اظهار خوشتتحالي مي کردن و بحثشتتون در مورد موضتتوعات کنگره باال مي 

 گرفت ... 
و خوبي موحد این بود ..توي اون شلوغي ها منو فراموش نمي کرد و سعي مي 

 کرد منو هم توي 
 بحک هاي دوستانه اش با دیگه متخصصان  وارد بکنه   
بونش رو نمي فهمیدم حتي در مقابل یه متخصتتص امریکایي که هیچي از ز

 کار ترجمه رو برام به عهده 
 گرفته بود و نمي راشت خودمو عق  بکشم  

شم   شده خود ستم و تربیت  شون بدم دانش اموخته خوبي ه و من براي اینکه ن
 ...سواالیي که مورد 
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رضتتایت خود موحد هم بود مطره مي کردم و ستتعي مي کردم به همت خود 
 موحد توي جمعشون 

با شتتم حتي اظهار ندرهایي هم مي کردم ..که لبخنداي محوي رو کمرنگ ن
 روي لبهاي موحد مي 

 نشوند  
  

روز اول واقعا خارج از انتدارم بود و فکر نمي کردم تا به این اندازه منو جذب 
 کنه ..متخصص امریکایي که  

استتمش جمیز راتین بود ...وقتي شتتوق منو مي دید ..بدون اینکه کوچکترین 
 خواد بکنه تا کوتاهي  ب

 کوچکترین نکات رو برام مي گفت ... 
شروب کرده   صلي  حتي براي اینکه بتونه با خودم راحت تر حرف بزنه به زبان ا

 بود به حرف زدن ...و با 
 کمال میل حاضر شده بود فیلم چندتا از  عملشو در اختیارم قرار بده ... 

  
ز دوستتتاي دوره دانشتتجویي توي این بین چیز جال  تر  این بود که دو نفر ا

 موحد که اونور باهم تحصیل 
حد رو رها نمي کردن ..معلوم بود  ده اي مو مده بودن و لح مي کردن هم او

 موحدو تازه پیدا کردن و 
 نمي خوان فعال از دستش بدن .. 
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موحدم که از دیدنشون خیلي خوشحال بود ..اونقدر گرم گفتگو باهاشون شده 
 میز بود که منو با ج

شته بود و تنها از دور مرت  نگاهي بهم مي نداخت که ببینه دارم  راتین تنها گذا
 چیکار مي کنم  

دوستتتاش اول متوجه حضتتور من در کنارش نشتتده بودن و فکر مي کردن منم 
 یکي از پزشکایي هستم 

که تنها با موحد یه گفتگو ستتاده داشتتتم در حد یه همکار  ...یکشتتون انقدر 
 منو یاد  شیطون بود که

 یوسف مي نداخت ... 
کمي بعد که جمیز راتین با کسي دیگه اي مشغول حرف زدن شده بود ..فرصت 

 پیدا کرده بودم و  
تونستتتم  بهتر به اون جمع ستته نفره نگاه کنم ..معلوم نبود دم گوش موحد چي 

 مي گفتن که موحد 
 انقدر راحت مي خندید  و جوابشونو مي داد ... 

ندش .. نده شتتیطون ترش مي کرد از لبخ ند و خ مد ...لبخ بام او به ل ند  . لبخ
 همونطور تنها بودم که در حال 

ست  سرشو تکون داد و ازم خوا خنده  نگاهي به من انداخت و با همون لبخند 
 که  برم پیششون  
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سریع نگاهي به من  شده بود  سر موحد  شیطونش که متوجه حرکت  ست  دو

 انداخت و تند دم گوش 
 زي گفت که موحد بهش چشم غره رفت و سعي کرد نخنده  موحد چی

  
شالم  شیدم که زیاد از زیر  ستي به موهاي جلوم ک شون ... اروم د در چند قدمی

 بیرون نریخته باشن 
به خودم کمي   که ارایش کرده بودم ...و  بار بود  عد از مرگ یوستتف اولین  ..ب

 رسیده بودم  
  

ستتالم کردم ...هر دو خیلي مودبانه نزدیکشتتون که شتتدم  با لبخندي بهشتتون 
 جواب سالم رو دادن  

  
و موحد بالفاصتتله براي معرفي کردنم اقدام کرد ...اون یکي که زیاد شتتیطنت 

 نمي کرد با دقت نگاهم 
شم دوخته بود که قراره منو با چه عنواني معرفي  مي کرد و اون یکي به موحد چ

 کنه 
 ارستان که در حال گرفتن تخصصشونخانم دکتر آوا فروزش ..از پزشکاي بیم-

 هستن 
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 پسر شیطون ابروهاشو باال انداخت و با شیطنت گفت : 
 خوب پس الزم شد یه بار دیگه عرض ارادت خدمت خانم دکتر داشته باشیم -
  

 موحد خنده اش گرفت و اون ادامه داد: 
ي ینیما خاني هستم ..که اگه تعریف از خود نباشه یکي از بهترین متخصصا-

 هستم که تا حاال دنیا به 
 خودش دیده  

  
  
  

 خنده ام گرفت و سرمو پایین انداختم  که اون یکي گفت : 
اقاي دکتر خاني ...از دوره دانشتتجویت بیا بیرون   ...دوره فضتتا نوردي تموم -

 شده  
  

 و با لبخند و صداي دلنشیني  به سمتم چرخید: 
 خیلي خوشبختم   علیرضا حسیني هستم ...و از اشنایتون-
  

 با رضایت سري تکون دادم و گفتم : 
 منم از اشناییتون خوشبختم  -
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دکتر حستتیني نگاهي به من و بعد به موحد انداخت و با همون لبخند از موحد 
 پرسید: 

افاق خانوم چطورن ..؟خوبن ؟ ...سالم ما رو خدمتشون برسونید..از اخرین -
 دیدارمون خیلي مي گذره  

   
لبخند تلخي زد و چیزي نگفت که تنها من معناشو فهمیدم  که نیما زود   موحد

 گفت : 
 براي امش  که برنامه اي  ندارید؟ -
  

 حسیني خندید و گفت : 
 البد براي امش  برنامه داري ؟ -
 نه گفتم شامو دور هم باشیم  -
  

 حیسني لبخندش بیشتر شد و گفت : 
 عالیه  -

ما و علیرضتتت به من و همون موقع نی گاهي  حد ن گاه کردن  ومو حد ن به مو ا 
 انداخت و گفت : 

 منم برنامه اي ندارم  -
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 علیرضا که از اومدن موحد مطم ن شده بود رو به من شد و گفت : 

 خانوم دکتر شما هم میایید دیگه ؟ -
  

 انتدار نداشتم توي جمع سه نفره اشون بخوان که منم حضور داشته باشم  
 براي چي باهاشون مي رفتم   اخه من باید

  
موحد نگاهي به من انداخت ..یکم رنگ به رنگم شتتتد م ...چون واقعا نمي 

 دونستم چي  باید بگم  
 خوب راستش ..مزاحم جمع دوستانتون نمي شم ..ممنون از لطفتون  اما... -
  

 نیما  که بر خالف شیطنتاش ادم مهربوني به ندر مي رسید گفت : 
 ..اگه افتخار بدید که خیلي خوشحالمون میکنید  چه مزاحمتي .-
   

 به موحد نگاه کردم و خواستم باز بگم نه که گفت : 
 خوش مي گذره ... بیا  -
  

حستتیني که نگاهایي مچ گیرانه داشتتت نگاهش به موحد موند و لبخندي زد  و 
 بعد رو به من گفت : 

نا که بیشتر باهم اشبدون شما که لطفي نداره خانم دکتر ..فرصتي هم هست -
 بشیم 
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دکتر نیما توي حال و هواي خودش بود و از اینکه کنار دوستتتانش بود زیادي 

 خوشحال بود 
که کمي ادمو    نداش طوري بود  به من و لبخ هاش  گا ما دکتر حستتیني نوب ن ا

 معذب مي کرد...احساس 
دبانه مي کردم مي خواد از چیزي ستتر در بیاره ..اما ستتعي هم نمي کرد ..بي ا

 رفتار کنه ..کامال با 
 ارامش و با لبخند پیش مي رفت  

 و من هم توي رودربایستي ... مجبور شدم  دعوتشونو قبول کنم  
  
 ****** 
  
  

روي تختم دراز کشیده بودم و به سقف خیره شده بودم ...دو ساعتي براي رفتن 
 هنوز وقت 

ست بلند کردم و موهایي که از ریز حوله شتم ...د شه  دا زده بودن بیرونو با گو
 ازاد حوله اي که به سرم 

 بسته بودم خشب کردم و همونطور توي فکر فرو رفتم . 
یاد گرفته بودم در برابر مشتتکالت هي خودمو بزنم به اون راه ...برنامه هایي که 

 مادرم مي 
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چید...حرفایي که تو بیمارستان علیه ام مي زدن ..مرگ یوسفي که حتي یه بارم 
 خاکش نرفته سر 

 بودم 
دلم گرفت و نیم خیز شدم و کیف دستیمو از روي میز عسلي برداشتم و درشو 

 باز کردم و گوشیمو از 
توش در اوردم و دوباره خودمو روي تخت رها کردم و قسمت گالري عکسا رو 

 اوردم .. 
انگشت شستم لحده اي ایستاد ..داشتم چیکار مي کردم .؟.چرا مي خواستم 

 ر کش کنم خودمو زج
 ؟...مشکل اینجا بود که دلم براش خیلي  تنگ شده بودم ... 

 بالخره قسمت البومایي که مربوط به خودم و یوسف بودو  باز کردم ... 
 اولین عکس از خودش بود... همون روزي که کوه رفته بودیم   

گلوم از شتتتدت بغي درد گرفت ..عکس بعدي هم خودش بود...اشتتتب از 
 زیر شد گوشه چشمم سرا

ستمو  ساعد د شي رو یه طرف تخت پرت کردم و  صابم بهم ریخت و گو ..اع
 روي چشمامو گذاشتم ...و 

 لبهامو محکم بهم فشردم که شاید مانع اشکام بشن  
  

که با شنیدن صداي زنگ گوشي به سمتي که گوشي رو پرت کرده بودم به پهلو 
 شدم و با اشب به 
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ده بود خیره شدم ..اب دهنمو قورت دادم صفحه اي که روش شماره موحد افتا
 و دست بلند کردم و با 

 چند تا نفس عمیم دکمه سبز  فشار دادم و جواب دادم : 
 سالم -
 سالم خواب که نبودي؟  -

با پشت دست اشکارو از روي صورت و زیر چشمام  پاک کردم و جواب دادم 
 : 
 نه -

 یه لحده مکثي کرد و بعد گفت : 
ست- ستوران یه  گفتم اگه دو شي ...یکم زودتر بریم بیرون و قبل از ر شته با دا

 گشتي توي شهر بزنیم 
 ..ندرت چیه ؟ 

  
اصتتال نمي دونستتتم دلم چي مي خواد اما طبم معمول در برابر خواستتته هاش 

 کوتاه اومدم : 
 خوبه دکتر  -
  
  

 پس تا یه ربع دیگه مي توني پایین باشي..؟ -
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 انداختم و با تکون دادن سر گفتم :  به ساعت روي دیوار نگاهي
 بله -
 یه ربع دیگه تو البي منتدرتم  -
  

تماسو که قطع کرد ..از روي تخت بلند شدم و به سمت اینه رفتم ...و مقابلش 
 ایستادم و با خودم 

 تکرار کردم : 
 فراموشش کن ..فراموشش کن  -
  

ا رایشتتم انداختم و بنفس عمیم دیگه اي کشتتیدم  و بعد نگاهي به کیف لوازم ا
 خودم گفتم : 

 تو مي توني اوا ... -
نزدیب بود باز اشتتکم در بیاد که زیپ کیف لوازم ارایشتتمو کشتتیدم و مشتتغول 

 شدم تا براي هزارمین بار  
 خودمو گول زده باشم 

  
 *** 
دقیقه بعد در حالي که کیفم رو توي دستتتم جا به جا مي کردم از استتانستتور  

  خارج شدم و به طرف
 البي رفتم  
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شو  روي اون یکي پاش انداخته بود و مجله  ست سته بود و پاي را ش روي مبل ن
 اي رو ورق مي زد 

شونه ام   شت رو روي  شکي دا شیه هاي نقره اي با زمینه م شالم رو  که حا لبه 
 مرت  کردم  و به 

 سمتش رفتم  
مي  یلي بهششتتلوار کتون ستتفید پا کرده بود  و  یه نیم پالتوي قهوه اي که خ

 اومد تنش بود    ..تیپي 
شتر مواقع با  سمي تیپ مي زد ...و من بی شه ر صال ازش ندیده بودم ..همی که ا

 کت و شلوار مي 
 دیدمش .. 

  
 به باالي سرش رسیدم 

  
  

 ببخشید ...یکم دیر شد  -
ستترش رو از روي مجله بلند کرد و چند ثانیه به ستترتا پام نگاهي انداخت و با 

 گفت : لبخندي 
 نه ...دیر نکردي  -
  

 مجله رو بست و بلند شد و گفت : 
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 جاي خاصي که مد ندرت نیست ؟ -
  

 شونه هامو باال انداختم و با لبخند گفتم : 
من هیچ جاي این شتتهر توریستتتي رو بلد نیستتتم ..فقط مي دونم یه تخت -

 جمشید داره  و یه ارامگاه 
ده امشون  ..که االنم وقت رفتن به این حافظ ... که همیشه از توي تلویزیون دی

 دوتا جا نیست  
  

 اخم با نمکي کرد و گفت : 
شه محوش - شت که تو به کل از روي نق شیدو ندا شیراز اگه تخت جم بیچاره 

 مي کردي  
با خجالت و خنده ستترمو پایین انداختم و همراهش در حالي که اونم به خنده 

 افتاده بود به سمت در 
 خروجي رفتیم  

 خیلي شیراز میاید؟ -
جلوي در ورودي هتل ..ماشتتیني متوقف شتتتد و موحد درو برام باز کرد ..با 

 تشکري سوار شد م ...و موحد 
صد رو به راننده گفت و بعد رو  ستن در ..مق ست و با  ب ش ستم ن هم ب*ه*ل د

 به من گفت : 
 بیشتر براي همایشا اومدم ...اما دو سه باریم ... -
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 با لبخند گفتم :  یهو ساکت شد و
 با دکتر راتین چیکار کردي ؟ -
  

 موحد هم مثل من تخصصش تغییر مسیر موضوب بود 
شه ...دکتره - سیر نمی شون  صحبتی امروز عالي بود ...دکتر راتین که ادم از هم 

 بي ندري هستن  
   
  

             
  

 راحت تر به صندلي تکیه داد و گفت : 
 امیدوارم روزاي  دیگه ام انقدر سر روقت بیاره خوشحالم خوشت اومده ...-
  

 بهش خندیم و اون ازم پرسید: 
 از بچه ها کسیم مي دونه اومدي شیراز ؟ -

 سرمو به سمتش چرخوندم و گفتم : 
 نه  -

صد  شد تا به مق ساکت  سي بیرون داد و دیگه  چند ثانیه اي بهم خیره موند و نف
 برسیم  
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ه ادرس رستوراني که دوستان موحد ادرسشو داده چون باید ساعت  مي رفتیم ب
 بودن فرصت گشت 

و گذار زیادي نداشتتتیم و بیشتتتر توي هواي نم زده باروني شتتیراز بعد از دیدن 
 یکي از جاهاي دیدني 

شتتیراز ...دو نفرمون ترجیح دادیم کمي راه بریم ...و از هر دري حرف بزنیم 
 ...حرفایي که بیشتر در مورد 

 ود..تا زیاد سکوت نکرده باشیم   حرفه امون ب
  

البته موحد ستتعي مي کرد بیشتتتر حرف بزنه ...اما از اونجایي که از خود هتل 
 خودم گند زده بودم به 

 اعصابم بیشتر شنونده بودم  تا گوینده ..تا که  کمي به ارامش برسم ... 
  

 رفتیم   رساعت نزدیکاي  بود که ماشیني دربست گرفتیم و به رستوران مورد ند
توي این هواي ستترد بازم کلي توریستتت و مستتافر بود که به چشتتم مي خورد 

 رستوران نسبتا شلوغي 
 بود و محیط گرم و با صفایي داشت  

شت که من زودتر از اون   شون گ سر دنبال شدیم موحد با حرکت  هر دو که وارد 
 پیداشون کردم  

  
احوال پرسي گرمي با هامون  با دیدنمون هر دو از جاشون بلند شدن  و سالم و

 کردند ..من در کنار 
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 موحد در یب طرف و اون  دو نفرم رو به روي ما.. نشسته بودن 
شروب کرده بودن به حرف زدن ...طوري که من  از همون ابتدا خیلي خودموني 

 هم ناخواسته با هاشون 
صا دکتر خاني  که انقدر مي گفت و مي خندید  صو شده بودم ..مخ هم کالم 

 که چندتا از میزاي کناریمون 
گاهي با لبخند نگاهمون  مي کردن ..اصتتال باورش ستتخت بود با این طبع 

 شوخش جراج قل  باشه 
 خوب خانوم دکتر کي تخصصتونو مي گیرید؟ -
  

               
  

 این سوالي بود که دکتر حسیني ازم پرسیده بود: 
 دیگه چیزي نمونده البته اگه خدا بخواد  -
  

 دکتر نیما با همون لحن شوخش از من پرسید: 
 حتما زیر دست دکتر بودن خیلي باید وحشتناک باشه ؟ -
  

 موحد خنده اش گرفت و منم خنده امو کنترل کردم و گفت : 
 نه اصال  -

 نیما با جدیت رو کرد به موحد و  گفت : 
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یز باروني امیر حستتین جان شتتما  یه دو دقیقه اي برو بیرون و از هواي دل انگ-
 لذت ببر  تا خانم دکتر در 

 امنیت جاني بتونه حرف دلشو بزنه  
  

 ل  پایینمو با خنده گاز گرفتم و به موحد نگاهي انداحتم که جدي ازم پرسید: 
 برم ؟ -

متعج  خنده ام قطع شد و سوالي به موحد نگاه کردم ...هرسه داشتن با خنده 
 نگاهم مي کردم که 

شو سه نفر شتن که خودمم به خنده افتادم و اونام با فهمیدم هر  سر کارم گذا ن 
 خنده ام به خنده 

 افتادن که نیما رو به من گفت :: 
یاري بوده  - ید ..زماني براي خودش اتیش ب ما رو اینطوري نگاه نکن این دکتر 

 که عالم به خودش ندیده 
 بود  

  
چشم  که داشت به نیمابا لبخند به نیما خیره شده بودم که نگاهم به موحد افتاد 

 غره مي رفت اما 
نیما براي اینکه موحد مانعش نشه اصال بهش نگاه نمي کرد و همین طور ادامه 

 مي داد: 
 حسیني از شدت خنده قرمز شده بود  
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خانم دکتر اگه بهتون بگم شتاید اصتال باورتون نشته اما همین دکتر ....یه بار -
 ...کاري کرد که یه ش  ..به 

یه خوابگاه  دخترونه رو بهم ریخت ...کاري کرد تمام دخترا شتتبو   طور  کامل
 بیرون از خوابگاه بخوابن 

  
 و بلند زد زیر خنده  

  
              

  
که  خار از این با افت که  ما  ته بود هم داشتتتت براي نی نده اش گرف موحد هم خ

 حرفشو به من زده بود  و به 
 د  موحد نگاه مي کرد... خط و نشون مي کشی

جرات نمي کردم ازش بپرستتم چطوري ..یا اینکه اصتتال راستتته یا دروه ..زیر 
 چشمي نگاهي به موحد 
 انداختم که نیما گفت : 

 به خدا راست مي گم ..اگه  بعد از اینجا جون سالم به در بردم  -
 با چشمکي گفت : 

 همه ماجرا رو لحده به لحده ..مو به مو  براتون تعریف مي کنم -
  

 باره به موحد با چهره مدلومي خیره شد که حسیني گفت : و دو
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امیر حستتین جان نمیشتته از واقعیتا گذشتتت ...به هر حال یکي از افتخاراتت -
 بوده 

 و همراه با نیما شروب کردن به خندیدن که موحد گفت : 
 دارم براتون  -
  

 حسیني و نیما کامال حم به جان  در برابر تهدید موحد گفتن : 
 ه چیزي نگفتیم ما ک-
  

 موحد نفسي بیرون داد و  بهشون گفت : 
 نه تورخدا چیزیم مونده بگید ..خجالت نکشید -
  

 نیما تا این حرفو از موحد شنید گفت : 
باشه میگیم ...خوب راستیتش خانم دکتر قضیه از این قرار بود که امیر حسین -

 با یه خانوم 
سم نیما رو شد و ا شده اي  اینبار موحد خیلي جدي  با جدیدت و خنده کنترل 

 صدا زد که نیما گفت : 
نه خانم دکتر ..هیچي براي گفتن نمونده ..هیچي ..من الل بشتتم اگه چیز -

 دیگه اي بگم و چیز دیگه 
 اي مونده باشه  

 که هر سه نفرشون زدن زیر خنده .. 
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ز میز کناري که بهش مي خورد تو همین بین غذاهامونو اورده بودن که یه نفر ا

 توریست خارجي باشه 
به ستتمت میزمون اومد و با لهجه عجی  و غری  الماني چیزي گفت ..نیما 

 چشماش چهارتا شد و با 
 لحن خنده داري  رو به ما گفت : 

من نمي دونم چرا این توریستا فکر مي کنن ما ایرانیا از کوچیکي یه پا هنرمند -
 ات بودیم ...بخدا تبلیغ

 دروغي که میگن اینه  
  

 و همراه موحد و حسیني زدن زیر خنده 
شدم ..که متوجه  سته بود خیره  شت ب با تعج  به مرد ي که موهاي بورشو از پ

 نگاهم شد و سوالي 
 ازم کرد..که نفهمیدم  

 نیما و حسیني خندیدن که نیما گفت : 
 چه گیریم داده  ... -
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..مرد ناراحت تشتتکري کرد و داشتتت مي رفت و با زبون الماني جوابشتتو داد.
 سمت میز خودش که نیما 

 گفت : 
 نمي دونم رو پیشوني من یا شماها نوشته خطاط ...؟ -

 بهش خیره شدم و  پرسیدم : 
 مگه چي گفت ؟ -
  

 مي خواست براش مثل یکي از این تابلوهاي خطاطي اینجا.... شعري از  -
کنید من مونده چرا این فکر به ستترش کتاب حافدو براش بنویستتیم ...فکرشتتو 

 زده ؟... 
 و با شوخي ادامه داد: 

گه از این حرفا نزنم - که دی ید  یار جاش در ب ید قلبمو از  یا فت ب کاش مي گ
 ..اونوقت من با کمال میل این 

 کارو  براش مي کردم  
 و شروب کرد به خندیدن  

شتم و به مرد که با همراهش حرف مي زد نگاهي انداخ سي ..برگ تم  و به انگلی
 چون هنوز از مون دور 

 نشده بود گفتم : 
 اگه برگه اي  دارید بیارید تا براتون بنویسم -
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 ..موحد و نیما و حسیني با تعج  نگاهم کردن 
مه کرد .. مرد  که انگلیستتي مي دونستتتت حرفمو  براش ترج ...همراه مرد 

 خوشحال به سمت میزمون 
کاغذي مخصتتوصتتو که از قبل گرفته بودو کنارم گذاشتتت که  برگشتتت ..و

 همراهش بهم گفت : 
شعري - شتیم یه قاب با اون بیت  ست دا شبیه که اینجائیم ..دو ش  اخرین  ام

 که دوست داریم پیدا مي 
 کردیم اما پیدا نکردیم ...وقتم نشد بریم پیش کسي که برامون بنویسه  

همه اون چیزي که براي نوشتتتن الزم بودو  ادماي با روقي بودن ..قلم ،دوات و 
 اماده داشتن و فقط دنبال 

سه همراهم دیدني  بود  سط قیافه  سه ..حاال این و شون  بنوی سي بودن که برا ک
 که با تعج  به من 

نگاه مي کردن ..کتاب حافدو جلوم گذاشت و با لبخندي دو بیت مورد ندرشو 
 نشون داد... 

زیر دستم رو  خالي کنم ..موحد که تا اون زمان  بشقاب غذامو کنار گذاشتم تا
 با تعج  داشت نگاهم 

 مي کرد ... لبخندي زد و کمکم کرد تا وسایل دورمو خلوت کنم  
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تو حال و هواي خودم و دوره اي افتادم که با پدرم تمرین خط مي کردیم ...یادم 
 رفته بود توي یه 

 رستوران با سه تا پزشب متخصص نشستم  
برگه مخصتتوصتتو باز کردم و وستتایلو اماده ... براي نوشتتتن کردم  ...که با روق 

 همراش ازم اجازه گرفت 
 حین نوشتن ازم فیلم برداري  کنه  

بهشون گفتم ایرادي نداره ...کمي استیناي مانتومو  که گشاد بودنو باال دادم و با 
 شروب  Ϳیه بسم ا

شده بودم ...و  ست به قلم ن شد د ستعداد و کردم ... ماهي می سعي کردم تمام ا
 زحمتاي پدرم رو 

 پیاده کنم 
گاه مي کردن  باور نکردني بهم ن با چهره اي  قت و  با د ما و حستتیني  دکتر نی

 ...چند نفر از مشتریا ي 
 رستوران هم بلند شده بودنم و کار منو نگاه مي کردن ... 

تم نگاه ت دسکه یه لحده نگاهم به نگاه موحد افتاد که برخالف بقیه که به حرک
 مي کردن به نیم رخم 

 خیره شده بود ...براي اینکه حواسم پرت نشه تمام دقتمو دادم به نوشتن .. 
.وقتي اخرین نقطه رو گذاشتتتم ..قدمي به عق  رفتم و کارم رو دیدم ...متن 

 شعر با برگه اي که توش پر 
العاده اي از حاشتتیه ها و طرحهاي زیبا بود و رنگ قهوه اي دوات ...چیز فوق 

 رو به وجود اورده 
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 بود..طوري که خودم فکر نکردم که کار خودم باشه  
 خودم حسابي خوش اومد و لبخندي به لبام اومد که نیما از موحد پرسید: 

 تمام پزشکاي زیر دست انقدر هنرمندن امیر حسین ؟ -
  

 از لحن شتتوخش خنده ام گرفت اما موحد نگاهي به من انداخت و رو به نیما
 گفت : 

 منم نمي دونستم خطش انقدر خوبه  -
  
  

               
  

مرد توریست روق زده از اینکه به خواسته دلش رسیده کلي به زبون خودش که 
 یه کلمه اشو هم 

نمي فهمیدم  ازم تشکر کرد و عوض من دکتر خاني کلي براش کالس گذاشت 
 که موحد و حسیني از 

 ني اخر سر بهم گفت : خنده ریسه رفته بودن که حسی
 باید براي منم بنویسید ..توي سایز بزرگتر و به شعر قشنگتر .. -

 لبخندي زدم و گفتم : 
 حتما  -
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 که ازم پرسید: 
 کالس خطاطي رفتید ؟ -
  

 توي تمام لحده ها سنگیني نگاه موحد رو مي تونستم  رو خودم حس کنم 
 نه از پدرم یاد گرفتم  -

 اال رفت و گفت : ابروهاش با تعج  ب
 پس خطاطم هستن ...پدرتون پزشب کدوم بیمارستانن ؟ -
  

 لحده اي گنگ نگاهش کردم ..چرا فکر مي کرد پدر من پزشکه ؟ 
 بدون اینکه تغییري توي حالت صورتم بدم گفتم : 

 ایشون پزشب نیستن -
 کنجکاوي خاني و حسیني داشت زیاد مي شد که خودم گفتم : 

 ارستان  هستن  ایشون اشپز بیم-
نیما که اماده مزه پروني بود یهو ستتاکت شتتد و حستتیني متعج  نگاهم کرد و 

 سریع گفت : 
 هم خودشون هم شما خیلي هنرمندید  -
  

هیچ وقت از شغل پدرم خجالت نکشیدم چون مي دونستم به خاطر ما چقدر 
 زحمت مي کشید  

 ممنون -
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نگاهي تحستتین کننده نگاه مي کرد  نگاهي کردم و  و همزمان به موحد که با
 مشغول غذاي خودم 

 شدم ... 
  

ش  عالیه بود که موقع  حرفها و بحثامون حول و هوش محورهاي زیادي بود ..
 بلند شدن همون دو نفر 

توریست هم که قصد رفتن داشتن بهمون نزدیب شدن و چیزي به موحد گفتن 
 ..چیزي که  چهره  

ي کرد و نیما و حستتیني با شتتیطنت بهش خندیدن ..منم که موحدو یه جور
 زبونشو نمي فهمیدم متعج  

 نگاهشون کردم 
ستم   صال نفهمیدم و براي همین از دکتر خاني خوا که به منم چیزي گفتن که ا

 بهم بگه چي میگن که 
 با خنده دستي به پشت سرش کشید و گفت : 

 چیز خاصي نگفتن ... -
 ه ناراحت و عصبي  به دوتاشون نگاه مي کرد نگاه کرد  و با خنده به موحد ک
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بعد از جدا شدن از دکتر خاني و حسیني  همراه موحد به سمت خیابون اصلي 
 به راه افتادیم ...هنوز 

شت اما نه تا اون اندازه که ادم نتونه تحملش کنه  ..مردم  همچنان  کمي اخم دا
 در حال رفت و امد 

 بودن  
م نگاه مي کردم  و ستتعي مي کردم به چیزایي که بعد از اخرین من هم به اطراف

 حرفا توي رستوارن 
 پیش اومده بود فکر نکنم که موحد گفت : 

 دست خط قشنگي داري -
  

شت و گاهي به  سته گام بر مي دا سمتش چرخوندم ...با قدمهاي اه سرمو به 
 جلو و گاهي به زمین 

 چشم مي دوخت  
  

به خر- ابکاري نکردم ..یه  ماهي میشتتتد کار خطاطي نکرده ممنون ...باز خو
 بودم  

شهامو در  ستک سرد بود ..د شلوارش فرو برده بود...هوا  شو توي جی   ستا د
 اوردم ومشغول دست 

 کردنشون شدم  
  

 باید بهت ارامش بده ..اینطور نیست  ؟ -
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 مکثي کردم و با فکر گفتم : 

  
               

  
حرف مي کنه ..چون تمام حواستتمو مي گیره تا با دقت رهنمو از همه چیز من-

 کارمو انجام بدم  
  

 نیم نگاهي  بهم انداخت و با لبخند گفت : 
به که چنین چیزي رو داري که براي فرار از فکراي ازار دهنده ازش - خیلي خو

 استفاده کني  
  

نار قدر  جدایي خودم  از هومن فکر کردم ...اون موقع ان ماه پیش و  حت به   ا
 بودم که فکر نمي کردم که 

 به خطاطي پناه ببرم ..حتي کنار گذاشته بودمش  
شغل و همون حرفه ام  سف ...در واقع هر بار تالش کرده بودم با  و بعد مرگ یو

 از بدبختیام فاصله بگیرم  
  

 حتما تمام دیواراي خونه ات پر از قاباییه که بادست  خط خودت نوشتي ؟ -
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 مایي زدم و گفتم : لبخند  دندون ن
نه اتفاقا ...بیشتتتر دستتت خط پدرمه ..من مي نویستتم .. اما متاستتفانه اینکه -

 بخوام قابشون کنم و به 
 دیوار بزنم ... نه .. 

 یه لحده ایستاد و با تعج  گفت : 
 پس خیلي داري تو حم خودت نامردي مي کني  -
  

خیره شدم ...هیچ وقت  وقتي ایستاد و این حرف رو زد من هم ایستادم  و بهش
 به اینکه بخوام 

 مجموعه اي  از کارامو داشته باشم فکر نکرده بودم .. 
اونقدرم وقتم پر بود که کمتر زماني رو به این کار اختصتتاص مي دادم ..هومن 

 خطمو دیده بود و اوایل 
خیلي ازش تعریف مي کرد اما بعد براش خیلي عادي شده بود و حتي از اینکه 

 امو قاب نمي چرا کار
 کنم و به دیوار نمي زنم حرفي نزد .. 

شو بدونم  شنگي دارم ..قدر سف اون موقع ها هم بهم مي گفت خط ق .ولي یو
 ..اما زمان باهم بودنمون 

 اونقدر کم بود که فرصتي براي تعریفهاي مجددش پیش نیومد  
  

نداختم و چیزي نگفتم ...بي شتتتب در حم خودم خیلي  پایین ا ستترم رو 
 مردیهاي دیگه کرده بودم  که نا
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 به خاطرشون باید به خودم جواب پس مي دادم 
  

               
  

نارش در  تاد..نفستتم رو بیرون دادم و بي حرف در ک به راه اف ندي زد و  .لبخ
 خیابونهاي شلوه شیراز با 

 وجود سرما یي که ادم رو وادار مي کرد از خونه اش در نیاد  به راه افتادم ... 
ر دو در سکوت و در هزار و یب فکري که رهن دوتامون رو  مشغول کرده بود ه

 ..قدم زدیم ..اینبار من 
 سکوت رو شکستم : 

 فکر مي کنم که  دوره دانشجویي شیریني داشتید..درسته ؟ -
  

 با اخمي که توش پر از خنده بود نگاهي از گوشه چشم بهم انداخت و پرسید: 
 اي دکتر خاني رو در بیاري؟ نگو مي خواي ته توي حرف-
  

 به خنده افتادم و سري تکون دادم و گفتم : 
 دوست دارم بدونم اما اگه تمایلي ندارید ..منم اصرار نمي کنم  -

نگاهشتتو ازم گرفت ..لبخند روي لباش بود ...لبخندي که به خاطر یادآوري 
 گذشته ها رو لباش جا خوش 

 کرده بود  
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 زد ...نگاهي به اسمون کردم و گفتم : فکر کردم چیزي بگه اما ن
 هوا ابریه -
  

 سرشو بلند کردو به اسمون نگاهي انداخت 
 شیراز زم*س*تون قشنگي داره ..یه جوریه  -
  

همونطور که راه مي رفتیم  به یه فضاي سبز بزرگ رسیدیم  بیشتر شبیه پارک بود 
 ....با لبخندي به 

 سمتم برگشت و  گفت : 
 واي سرد بشینیم ؟ یکم توي این ه-
  

 سرد بود اما به خاطر اینکه اون تمایل داشت  موافقت کردم  
به سمت یه  نیمکت سنگي...که  زیر یه درخت بزرگ قرار داشت رفت  ..حتي 

 فکر نشستن روي اون 
 نیمکت سرما رو  تا مغز استخونم مي کشوند 

  
               

  
و رفتم کنارش با کمي فاصتتله روي  پیه یه ستترما خوردگي رو به تنم مالوندم

 نیمکت نشستم ...بعضي 
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خانواده ها همون نزدیب براي خودشتون چادر زده بودن و فکر منو مشتغول که 
 چطور توي این سرما 

 حاضر بودن بمونن و خوش بگذرونن 
کیفمو کنارم گذاشتم و دستامو روي پاهام گذاشتم و کمي بیشتر خودمو جمع 

 و جور کردم ..کمي که 
گذشتتت ...چندتا پستتر بچه با کفشتتاي استتکیتشتتون در حال خنده و بازي از 

 جلومون رد شدن و رفتن 
به شور و شوق بچگیشون لبخند زدم و رفتنشونو با چشم دنبال کردم  که نگاهم 

 رسید به یه مردي 
که از توي  ها یي  خت و داغي لبو گاري کوچیکش لبوي داه مي فرو با  که 

 *و*س گاریش بلند میشد ادمو ه
 مي نداخت که از اون لبوها بخوره ... 

  
شاي اطراف و ادما بود انداختم و بدون اینکه بگم  نگاهي به موحد که محو تما

 کجا مي رم  بلند شدم و 
 به سمت مرد لبو فروش به راه افتادم  

ستادم که اول اونا رو راه بندازه ... نوبت  شغول خرید لبو بودن .. ای چند نفرو م
 رسید ...براي  که به من

 خودم و موحد لبو گرفتم ... 
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براي منو که اماده کرد ..طاقت نیودم و تکه اي ازشتتو توي دهنم گذاشتتتم و 
 برگشتم و به موحد که با 

خنده نگاهم مي کرد نگاهي انداختم و از خنده اش  با دهني پر به خنده افتادم 
 که مال موحدو هم 

کردارم به بچه ها مي خورد ..حتما موحد  اماده کرد و به دستتتم داد .....کار و
 هم به همین خاطر بهم 

 مي خندید 
با همون قدمهاي اروم به سمتش به راه افتادم و حین نشستن ..لبو رو به سمتش 

 گرفتم  و گفتم : 
 بفرمایید -
 لبخندي زد و  گفت :  

 االن شام خوردي فروزش ؟ -
 م و گفتم : با خنده اي دیگه  یه تکه دیگه تو دهنم گذاشت

 دکتر  ..ه*و*س که این چیزا سرش نمیشه   -
  

شت ..کمي خودمو  شد و اونم اولین تکه رو توي دهنش گذا شتر  خنده اش بی
 روي نیمکت باالتر کشیدم 

 و راحت تر به عق  تکه دادم  و با لبخند شروب به خوردن کردم  
ش ست بی سرما رو فراموش کرده بودم  و دلم مي خوا شینم  کهحاال انگار   تر ب

 زني با شکل و شمایلي 
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عجی  و با ظرف اسپندي که تو دست داشت جلومون ظاهر شد و رو به موحد 
 با لهجه اي که نمي 

 دونستم کجایي  گفت : 
 فالت بگیروم ؟ -
  

               
  

 لهجه اي مخلوط از شیرازي فارسي و جنوبي .. 
  

 : موحد با شیطنت نگاهي به من انداخت و گفت 
 چقدر مي گیري براي هر کف دست ؟ -
  

 باخنده به چونه زدن موحد خیره شدم 
  

 زن با روق  اینکه االن پول خوبي گیریش میاد به موحد گفت : 
 کف دستو بیار باال ...بینوم ... -
  
 با خنده کف دست راستشو جلوي زن گرفت و زن با تهدید گفت :  

... اق مهندستتوووو ...باید پولوم هر چي بهت گفتما ..چه خوبش چه بدش -
 بدیا؟ 
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 هر دو به زن خندیدم و زن به کف دست موحد خیره شد : 

مهندس ...داري یه ستتاختمون  بزرگ مي ستتازي که برات خیلي خوبي میاره -
 ... اقوووو 

  
موحد با ابروهاي باال رفته و چشماي خندون نگاهي به من انداخت و زن ادامه 

 داد: 
 شروب میشه ...یه چیز ي مثل  بابب اسمتم با ب -
  

از شدت خنده سرمو پایین انداختم ... اما موحد با همون خنده به زن نگاه مي 
 کرد تا ببینه زن باز چي 

 مي گه : 
 این زنوووو بدبختت کرده ..بس که ازت پول مي تیغه ها  -
  

شدیدتر ا شتم از خنده مي مردم ..موحد  شندم ...دا ستم پو ز من صورتمو با د
 مي خندید  

  
                       

  
اقووو ...اینو ولش کن ....این زن خیلي بیخیاله ..همین بیخیالیش کار دستت -

 داده ..حیف شدي اقووو 



wWw.Roman4u.iR  1044 

 

  
 موحد که نمي تونست خنده اشو کنترل کنه بهش گفت : 

 دیگه چي مي بیني تو دستم ؟ -
  

 حت شد  و گفت : زن که دید هر دو داریم بهش مي خندیدم نارا
 مسخره ام مي کنین ؟..پولم بده اقوووو -

 موحد که خنده اش کمتر شده بود بهش گفت : 
 به یه شرط بهت پول مي دم -
  

 زن ناراحت به بهش چشم دوخت : 
اگه استتم این خانوم بدبخت کنو  درستتت بگي ...من باورم میشتته که همه -

 حرفات راسته ..اونوقت من 
 مي دم  دو برابر بهت پول 

  
 زن  سریع گفت : 

 باید کف دستشو بینوم -
  

 موحد سرشو به سمتم چرخوند گفت : 
 توام کف دستتو نشون بده ..کف دست من که همش  مصیبت بود .. -
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 همزمان چشمکي بهم زد: 
 شاید کف دست تو خوب باشه -
  

 ظرف لبو رو کنارم گذاشتم و دستمو به سمتش بلند کردم 
سري زن نگاهي به ک سف  صورت خندونم انداخت و با تا ست و بعد به  ف د

 تکون داد و به موحد گفت : 
  

                       
  

 اخه عاشم چیه این شدي اقووو؟ -
  

با خنده  از حرفش خجالت کشیدم و به زن چشم دوختم تا اسممو بگه که زن 
 گفت : 

 اسمش  زریه ..درست گفتم اقووو؟ -
 زیر خنده   هر دومون پوقي زدیم

  
 زن حرصش گرفت و گفت : 

 مگه اشتباه گفتم ؟ -
  

 موحد سري تکون داد و گفت : 
 نه نه خیلیم درست گفتي ..الحم کف بین خوبي هستي ..توام حیف شدي -
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 و بعد با اخمي ساختگي رو به من گفت : 

سمتو لو مي - سرت نداز..که ا شاالي زر زري رو  هزار بار بهت نگفتم از این 
 ن  د
  

با خنده ستتري تکون دادم ...و موحد با خنده  دستتت کرد جی  ب*ه*لش  و 
 کیف پولشو در اورد ...چشماي 

 زن برق زد .. موحد یه اسکناس  تومني بهش داد که صداي زن در اومد که کمه 
 موحد کیف پولشو با ارامش توي جی  پالتوش گذاشت و گفت : 

و خندوندي ... حاالم تا پولو ازت  پس اینم براي این بهت دادم که کلي ما ر-
 نگرفتم برو 

زن با حرص پولو الي  چادري که دور کمرش بستتته بود چپوند و موقع رفتن 
 گفت : 

 لیاقتت همین زن بي خیاله است اقووو -
  

 موحد خندید و گفت : 
 تو غصه لیاقت منو نخور  -
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اي بي ستترو ته زن  که موحد به استتمون نگاهي هنوز مي خندیدم براي حرف

 انداخت وبا خنده گفت : 
 پاشو زري ..پاشو .که االنه بارون بگیره  -

 خنده ام بیشتر شد  و کیفم رو برداشتم و بلند شدم  
  

بارون نم نم  شتتروب به باریدن کرده بود ..ستترعت قدمهامونو بیشتتتر کردیم هر 
 لحده شدت بارون بیشتر 

 مي شد .. 
براي چندتا ماشتتین مستتافر بري دستتت بلند کردیم ولي هیچ کدومنشتتون نگه 

 نداشتن 
شتالمو کمي جلوتر کشتیدم که توي یه چشتم بر هم زدني شتدت بارون انقدر 

 زیاد شد که مردمي که 
 توي خیابون بودن شروب  به دویدن کردن تا یه  سر پناه پیدا کنن 

هیکل دوتامون خیس اب شتتده من و موحد هم  به ستتمت پیاده رو دویدیم ...
 بود و سر پناه مناسبي گیر 

 نمي اوردیم .. 
یه ستتوپري گیر  یدن و خیس شتتتدن تمام هیکلمون .. عد از کلي دو بالخره ب

 اوردیم و رفتیم توش ...موهاش 
کامال خیس شتتده بود و شتتال منم با ستترم یکي شتتده بود و موهاي جلوم به 

 پیشونیم چسبیده بودن  
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 م بیرون کشیدم و به هیکلم نگاهي انداختم  دستکشامو از دست
  

بارون بي موقع اي بود ...موحد به پاچه شلوار و کفشاش نگاه مي کرد... شلوار 
 سفیدش پر از لب 

شتتده بود ...اوضتتاب منم بهتر از اون نبود ...لباستتامو باید همه رو مي دادم به 
 خشکشویي  

 م اومد و گفت : چند نفر دیگه اي هم توي سوپري بودن ...به سمت
از اینجا تا هتل زیاد راهي نمونده ...یکم که بارون کمتر شتتتد پیاده مي ریم -

 ..فکر نمي کنم دیگه ماشین 
 گیر بیاد...از مغازه دارم خواستم با اژانس تماس بگیره ..اما جواب نمي دن 

  
چهره اش با نمب شده بود .مي دونستم اصال دوست نداره چهره نامرتبي داشته 

 اشه ب
موردي نداره دکتر..صتتبر مي کنیم بارون کمتر بشتته ...بالخره باید این غذاها -

 هضم بشه دیگه  
  

شدت  شلوارش ... بعد از یب ربع  ساش نگاه کرد و منم به پاچه  دوباره به لبا
 بارون خیلي کم شد ...و 

 هر دو تصمیم گرفتیم تا قبل از ساعت  به راه بیفتیم  
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ساعت در راه بودیم ..نمي دونم چطور  سیم چیزي نزدیب به یب   تا به هتل بر
 با خودش  حساب کتاب 

کرده بود که بهم گفته بود راه زیادي نیستتت فقط مي دونم پاهام با اون چکمه 
 هاي پاشنه بلند دیگه 

 قدرت راه رفتن نداشتن ... 
ش  ... از دماغمون در اومد خالصه لذت روز اول ..با بارون یه دفعه اي ا خر 

 ...اما خداروشکر ادم بي 
 حوصله و غر غرویي نبودم که مرت  بخوام از وضعیت موجود گله کنم .. 

بیچاره هم توي راه مرت  سعي مي کرد ماشین گیر بیاره و یا از  شماره اژانساي 
 مختلف که 

دیگه  بیاره ...میاره نزدیب به محل بودن رو بگیره ...اما وقتي بدبیاري رو به ادم
 ... طوري هم میشه که 

 کل ماشیناي شهر دوست ندارن تو رو به مقصد برسونن ... 
  

سته از پیاده روي زیاد ... بي حرف در کنار هم  نزدیکاي هتل بودیم ..هر دو  خ
 راه مي رفتیم ... 

 که گوشیش زنگ خورد .. 
شو در اورد  شی شلوارش گو ست کرد و از جی   ستاد و د شماره ای و نگاهي به 

 انداخت  و با لبخندي زود 
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 جواب داد: 
 سالم ...هنوز بیداري ؟ -
  .... 

 گوشام ناخواسته کمي تیز شد ن 
 اوممم ..االمن دقیقا زیر اسمون خدا.... پیاده و خسته دارم مي رم سمت هتل  -
 ... 

 بي حال خندید...: 
 نه تنها نیستم -
 ................... 

 ..نگاهي بهم انداخت و  به اون ور خط با لبخند گفت :  نگاهش کردم
 سه شنبه اونجام ... -
 ....... 

 باشه ..امر دیگه ؟ -
 ..... 

 حتما  -
  

                         
  
 .. 

 شبت بخیر ...خداحافظ 
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 تماسو قطع کرد و گوشي رو اینبار توي جی  پالتوش انداخت  
 م فضولي کنم که کیه ..اما خودش گفت : نگاهش نکردم که فکر نکنه مي خوا

ادم       ستتاله ام که  بشتته ....باز این مادرا نگرانش مي شتتن و مرت  دلشتتون  -
 براش شور مي زنه  

   
 سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم ..پس مادرش بود ... 

ناراحت از اینکه چرا مادر من یب لحده هم  یادش نمي اومد که چقدر محتاج 
 درانه و محبت ما

 تماسهاي پر محبتش هستم ..به در ورودي هتل چشم دوختم 
حستتودیم شتتد..اولین باري نبود که به حس مادرانه کس دیگه حستتودیم مي 

 شد... 
 این برخورداي دوستانه و صمیمي حس حسادتمو تشدید مي کرد ... 

 . .کارتاي  اتاقامونو که گرفتیم بازم بي حرف باهم با  اسانسور باال رفتیم .
پیاده روي زیاد و ناراحتي از داشتن چنین مادري حال و هواي خوشم رو خراب 

 کرده بود..هر دو روبه 
 روي در اتاقهامون بودیم که قبل از رفتن به داخل اتاقهامون گفت : 

 فکر کنم امروز حسابي خسته ات کردم  -
  

 سرمو بلند کردم ...لبخند تلخي زدم و سري تکون دادم و گفت : 
 به عالي بود  ش-
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و براي اینکه نشون بودم خسته نیستم و هنوز همون دختري هستم که توي پارک 
 به اراجیف اون زن 

 مي خندید ته جمله ام ....موحدو... مهندس خطاب کردم  
  

 مثل من خندیدو با شیطنت گفت : 
 پس اول یه دوش اب گرم بگیر .. بعد  برو بخواب ..زري  -
  

ش   هر دو چند ثانیه سامي جدیدمون  خندیدیم .. و بعد با یه  اي به هم و به ا
 بخیر وارد اتاقمون 

 شدیم 
 
 *** 

شدم و مقابل  ستم  و بلند  شو ب شتم .. در سمو هم توي چمدون گذا اخرین لبا
 اینه شالمو مرت  کردم 

 ...ساعت دیگه پرواز داشتیم ... 
بود ... ستته روزي که حستتابي بهم خوش گذشتتته  این ستته روزم تموم شتتده

 بود...توي دو روز گذشته بعد 
از همایش من و موحد حسابي از خجالت این شهر در اومده بودیم ...و جایي 

 نبود که نرفته باشیم 
 ...همه جا رفتیم و از هر جاي دیدني ..دیدن کردیم  
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سمت فرودگاه م ست به  ساعت  االن هم بعد از تحویل اتاقا یب را ي رفتیم ... 
 صبح ... ساعت پروازمون 

 بود .. 
شدم  سمت در رفتم .....وقتي وارد البي  شم انداختم و به  بند کیفم رو روي دو

 ..هنوز نیومده بود..روي 
سیله بي خودي بود یه نفرم بهم زنگ  شیمو چب کردم ....و ستم  و گو ش مبل ن

 نزده بود ... 
ز جام بلند شدم و سالم کردم ...جوابم رو در اسانسور که باز شد ..با دیدنش ا

 داد و رفت که کارت 
 اتاقش رو تحویل بده  

گوشیمو توي دستم جا به جا کردم  و منتدرش شدم ..بعد از انجام همه کارا با 
 سوار شدن به یکي از  

 ماشیناي  جلوي هتل یب راست به سمت فرودگاه حرکت کردیم  
ه تاخیري نبود و  بدون اتالف وقت ستتوار خوشتتبختانه توي فرودگاه شتتیراز دیگ

 هواپیما شدیم ...زماني که 
هواپیما توي فرودگاه تهران نشتتستتتت ...هر دو بیدار بودیم ...و مثل دفع قبل 

 هالک خواب نبودیم  
سه روز تمام  سخت بود فکر کنم  شت که باورش  سریع گذ ..انقدر همه چي 

 توي شیراز بودیم ..اونم با 
 با بیمارستان کلي فرق کرده بود  موحدي که اخالقش 

 و احترامم بهش خیلي خیلي بیشتر از گذشته شده بود. 
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 *** 
  

 در حال رفتن به سمت پارکینگ بودیم که نگاهي به ساعتش انداخت و گفت : 
 ساعت  عمل دارم  -
  

 دسته چمدونو از دست راستم به دست چپ دادم و ازش پرسیدم : 
 مندورتون خانوم موسویه ؟ -
  

 
  

 سرشو تکوني داد و دزدگیر ماشینو زد و ازم پرسید: 
 میاي بیمارستان یا میري خونه ؟ -
  

 ابروهامو با تعج  باال دادم و گفتم : 
 بیمارستان  -
  

 چمدونمو گرفت که بذاره صندوق عق  و همزمام پرسید: 
 ي ؟ خسته نیستي ...هنوز یه روز دیگه مرخصي دار-
  

 بهش لبخند  زدم و گفتم : 
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عالي بود ...االنم دلم براي - عا  ندم دکتر ...این ستتته روزم واق که نک کوه 
 بیمارستان خیلي تنگ شده 

 ...خواب و استراحتم میشه ش  کرد ..البته اگه به شیفت ش  نخورم  
  

خنده اش گرفت و به شتتوخیم خندید...  این روزا زیاد مي خندید  ..باهاش 
 ي راحت شده بودم خیل

صمیمي نبود ..اما  ستي که خیلي خیلي  شه بود..دو ست که همی ...مثل یه دو
 وجودش نعمت بود 

..وجودش ارامش بخش بود ...وجودش مي تونستتت خیلي چیزا رو از یاد ادم 
 ببره  

  
به نزدیکیاي بیمارستان که رسیدیم   کیفمو باز کردم و از بودن کارت بیمارستان 

 رو  به  مطم ن شدم و
 موحد گفتم : 

 اگه از ندرتون ایرادي نداره من نزدیب بیمارستان پیاده شم ... -
  

 از گوشه چشم نگاهي بهم انداخت که زود گفتم : 
 دکتر یعقوبي یکم روم حساس شده ...بهتره بهانه اي دستش ندم . -
 . 

 سري تکون داد و با لبخند گفت : 
 هر جور راحتي  -
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شدم که قبل از  شه اي هدایت کرد و من پیاده  شینو به گو ستان ما نزدیب بیمار

 بستن در گفت : 
 موقع برگشت باهات هماهنگ مي کنم  -
  

 سرمو تکون دادم و با تشکر ازش درو بستم و به سمت پیاده رو رفتم ... 
 *** 

من تازه به بیمارستتتان کارتمو همراه بندش از کیفم در اوردم ...ستتاعت  بود و 
 رسیده بودم ....وارد 

 بخش که شدم ...الهه با دیدنم .چشماش گشاد شد و به سمتم اومد و گفت : 
 گاوي ... گوسفند زیر پاتون قربوني کنم خانوم دکتر ؟ -
  

 لبخند شیریني بهش زدم و گفتم : 
 این قربونیا رو براي خودت نگه دار... -
  

 حد باز کرد و گفت : چشماي درشتشو تا اخرین 
 مشکوک مي زني آوا...حاال ببین من کي گفتم -
  

 و با نگاهي به ساعت توي راهرو گفت : 
 از موحدم که نمي گرخي ...براي خودت مي ري و  میاي ....لندنه دیگه ؟ -
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 اول صبحي منو به خنده انداخت و بهش گفتم : 

 من برم سریع لباسمو عوض کنم -
  

 ت و گفت : قدمي به عق  رف
تیپ زدنتم عوض شتتده ..ببینم این طرف کیه که تو رو این همه زیرو رو کرده -

 ..به ما هم نشونش بده 
 ..ببینیم کیه که تو رو ادم کرده  

  
 اخمي کردم و همراه خنده گفتم : 

  
                          

  
 من همیشه تیپ مي زنم ... -
  

 نگشتام نگاه کرد و گفت : سریع دستامو گرفت و با دقت به ا
 جاي حلقه هم نیست ...اوا تو روخدا..خبریه ؟ -
  

 همونطور که براي عوض کردن لباسام مي رفتیم گفتم : 
 نه به جان الهه -
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 مشتي به بازوم زد و گفت : 
 جان خودت  -
  

هر دو زدیم زیر خنده که صنم که از رو به رو  اومد ... ما رو که  دید .یه جوري  
 هم نگاه کرد و با پوزخند ب

به سمت استیشن رفت ..الهه سري تکون داد و به صورت ساختگي ضربه اي 
 به پیشونیش زد و 

 گفت : 
دي - خانوم فکر کرده .. چون دختر دم یده .. که نرستت ها  جا  به ک کارمون  ببین 

 جونشه ما هم باید تا کمر 
 براش دال بشیم  

 پوزخندي زدم و گفتم : 
 خودشم دعوا داره   ولش کن این با-
  

شمش به  ضادر اومد و چ شید که علیان از اتاق یکي از مری شوخي ..اهي  ک به 
 من افتاد ...اول مي 

خواست بره سمت انتهاي راهرو که تغییر میسر داد و با خنده به سمتمون اومد 
 که الهه با هیجان 

 گفت : 
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 طرف علیانه ... نه ؟ -
شت  سته بود به الهه نگاه سریع با خنده اي که از بردا ش شتباهش  روي لبهام ن ا

 کردم که علیان 
 بهمون رسید و با شیطنت گفت : 

شون همه جا - میگم چرا امروز همه جا نورانیه ..نگو  که ...خانوم دکتر با قدوم
 رو نوارني کردن 

  
                        

  
  
خنده امو کنترل کردم  و الهه ریز خندید و اروم با ارنجش به بازوم ضتتربه زد... 

 رو به علیان گفتم : 
 سالم دکتر ..خسته نباشید -
  

 با لبخند پر رنگي نگاهي به صورتم انداخت و گفت : 
 سالمت باشید ...چه خبر ؟ -
  

 الهه لپشو از داخل گاز گرفت و سرشو به گوشم نزدیب کرد و گفت : 
 نم به خدا علیانه ... االن مي رم و اطالب رساني مي ک-
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دور از چشم علیان مچ دستشو گرفتم که کار دستم نده ...به خنده افتاد ه بود و 
 علیان همچنان گرم 

 باهام احوال پرسي مي کرد 
شدم ...و با  ست علیان  خالص  صیبت بود  از د بعد از چند دقیقه که به هزار م

 رفتنش به سمت الهه 
 اد کرد و گفت : برگشتم   که  الهه به زور مچ دستشو از دستم  از

 چرا همچین مي کني ...؟. -
  

سمت اتاق ..با خنده باال و پایین پرید  سمتش چرخیدم  و هلش دادم  کامل به 
 و گفت : 

 شیریني ...شیریني... زود باش وگرنه کل بیمارستانو خبر دار مي کنم -
  

 با ناباوري و خنده به حرکاتش نگاه مي کردم که گفت : 
سگم نمي ده ..اونوقت خانوم از گرد راه نرسیده  بابا به هیچ کدوم- ما ها محل 

 ..چنان باهاش سالم و 
 احوال پرسي مي کنه که انگار همین دیش  باهم بیرون بودید 

  
 سرمو خم کردم و گفتم : 

 تو روخدا یکم مخت راه بنداز...من کجا و علیان کجا  -
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 فت : خودشو روي مبل انداخت و گ

وا چي چي کجا ؟دوتاتون که دکترید .... دوتاتونم ...با قل  ملت کار دارید -
 ...انوقت کجاتون بهم نمي 

 خوره که مي خواي خرم کني ؟ 
 نگران از برداشت اشتباهش ..روپوشمو تن کردم و گفتم : 

به خدا الهه خبري نیستتتت ..این بنده خدا نمي دونم چرا با من انقدر راحته -
 فکر نمي کنم چنین وگرنه 

 ادمي باشه که قصدي داشته باشه 
  

 سریع پرید توي حرفم و گفت : 
 جز قصد ازدواج  -

 گفتم  و اون گفت :  Ϳاهي کشیدیم و یا الاله االا
 خره .. ادم به این خوبي ...چرا ناز مي کني ؟ -
  

 اخرین دگمه روپوشمو بستم و اون از جاش بلند شد و گفت : 
 و برو مخشو بزن ...   تو روخدا بیا-
  

 پوقي زدم زیر خنده و گفتم : 
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 من مخشو بزنم ؟...حاال تو چرا انقدر جوش مي زني ؟ -
  

 جدي شد و خیلي بهم نزدیب شد و گفت : 
یه جوري - یاقتي بود ...نمي دونم چرا دلم مي خواد  عا ادم بي ل دکتر کلهر واق

 حالشو بگیري  
  

شدم لبخند از لبام رفت و به الهه ک ه براي اولین بار همچین حرفي مي زد خیره 
 ... 

  
 دستاشو توي جیبش کرد و گفت : 

بدم میاد ..فکر مي کنه مثال زن گرفته ...اونوقت زنش جلو روت  برات ناز و -
 غمزه میاد ... 

  
  

                   
  

 کارتمو دور گردنم انداختم  و پرسیدم : 
 پزشکاي جدید کجان ؟ -
  

 ت از اینکه بحک تموم کرده بودم سرشو عق  کشید و گفت : ناراح
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شون بد رفته تو کف موحد ...دختره احمم ...این - بین این بچه هاي جدید یک
 سه روزي که موحد نبود 

 چنان از دوریش بي تاب بود که کل بخش فهمیدن عاشقش شده  
  

 باز لبخند و خنده به لبهام اومد : 
 کدومشون ؟ -
شم ز- ست ..فکرم مي کنه  همون چ شیش ..خیلي ادعا  اغه ...فکر کنم دیده با

 که خیلي سرش میشه 
 ... 

 نه ندیدمش ...  -
 باهم از اتاق خارج شدیم   

  
 حاال تو توي این چند روز کجا بودي ..؟  -
 بچه ها کجان ؟ ..نمي بینمشون  -
  

 اخم کرد و شکل و شمایلي به لبهاش داد و گفت : 
ب مي خواي  ندي ..خو نده  ...چرا یه جواب دیگه مي دي لوس ..خوب جوا-
 ؟ 

  
بهش خندیدم که موحد از اتاقش در اومد هنوز تا عملش خیلي مونده بود که 

 الهه گفت : 
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خدا - که  حستتتابي کیفوره ..تورو یده  یه رو د اینم فکر کنم دختر چشتتم زاغ
 نگاهش کن اولین باره میبینم 
 ز تیپ زده المص   اخم نداره ...اینم مثل تو امرو

  
 زبونمو توي دهنم چرخوندم و بهش گفتم : 

شکل امروز خودتي عزیزم ..نه ما - تو کال امروز مي خواي به همه گیر بدیا ..م
 بدبختا  

  
                    

  
  

سالمي ازمون جدا شد و  شو گرفت به موحد که  رسیدیم الهه با  جلوي خنده ا
 رفت ...سعي کردم 

 .جلوي استیشن ایستاد و ازم پرسید وضع بیمارات چطوره ؟ نخندم ..
 نگاهي به صنم انداختم و گفتم : 

شم .هنوز - ضعیتش خبر دار ب سر بزنم و از و ستم به یکي از بیمارام  ..مي خوا
 بهشون سر نزدم . 

  
 .موحد پرونده مورد ندرشو از صنم گرفت و ازم پرسید: 

 عمل مهمیه ... اگه وقتت ازاده .. بیاي سر عمل ...-
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 صنم نگاهي با کینه بهم انداخت و من به موحد گفتم : 

 به چندتا از مریضا باید سر بزنم ...تا  تمومش مي کنم دکتر  -
  

سرشو تکون داد و  همونطور که داشت مي رفت سمت یکي از اتاق بهم گفت 
 : 
 بچه هاي جدید توي این اتاقن ...توام بیا -
  

صن شت ..از نوب نگاهش تعج  دوباره نگاهي به  م انداختم ..هنوز پوزخند دا
 کردم ... 

 و به دنبال موحد راه افتادم ..بهش که رسیدم  گفت : 
به دکتر علیان و دو نفر دیگه از دکترا سپردم ..توام حواست به اینا باشه ...یکم -

 زیادي عجولن ...ممکنه 
 تشونه  خراب کاري  بکنن ...هنوز باورشون نشده جون ادما دس

  
وارد اتاق که شدیم به  نفرشون نگاهي انداختم ..دختر چشم زاغي رو هم دیدم 

 که با دیدن 
موحد..چشتتماش برق زد و با روق زودتر از بقیه بهش ستتالم کرد ...به موحد 

 نگاهي انداختم ببینم چه 
 عکس  العملي از خودش نشون مي ده  
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سمت بیمار رفت و پرونده سري کوتاه بدون نگاه کردن به دختر تکون داد  و به 
 اشو باز کرد..به دختر نگاه 

 کردم ..یکم دمم شده بود که موحد همون دخترو صدا زد  
  

 چنان خوشحال شد که دو نفر از اقایون دور از چشم موحد بهش پوزخند زدند 
  

                    
  

 بگه  موحد از ش خواست ..وضعیت بیمارو بررسي کنه و براي همه ما 
عک شتتتد مریي از درد  با مار  نه بی عای که موقع م یکم هول کرده بود طوري 

 جونش در بیاد و صداش در اومد  
موحد عصباني شد و دختر رنگ صورتش پرید و خواست دوباره مریضو معاینه 

 کنه که موحد عصبي 
 گفت : 

ساده رو هم انجام بدی- ستید یه معاینه  شماها هنوز بلد نی ن د..ایالزم نکرده ...
 دیگه چه وضعشه ؟ 

  
 چشماي دختر قرمز شد و  نزدیب بود که اشکش در بیاد  

صورتش قرمز قرمز  شید کنار ... سریع ک سمت تخت  رفت و دختر  موحد به 
 شده بوداز ناراحتي به هیچ 
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شد و  سنگیني  نگاهم  کدوممون نگاه نمي کرد ..نگاهي بهش انداختم  متوجه 
 نگاهشو پایین انداخت 

 ... 
موحد با ارامش مریضتتو معاینه کرد و به بچه ها در باره عملش توضتتیحاتي داد 

 ...همشون زیادي ساکت 
 بودن ..موحد که کارشو کرد ...رو به همشون گفت ...: 

من نیم ستتاعت دیگه عمل دارم ..همراه خانوم دکتر فروزش به چندتا مریي -
 سر مي زنید ...ایشونم 

 مي دن ..هر سوالي هم بود از ایشون  مي پرسید  تمام اطالعات الزم رو بهتون 
  

چشتتمام چهارتا شتتد ...این چه کاري بود که به من ستتپرده بود؟ ...موحد بي 
 رحم برام  کار تراشیده 

بود....مي دونستم حوصله بچه ها رو نداره و امروز مي خواد باز اریتم کنه ..بي 
 وجدان هنوز از راه 

 ا ناباوري بهش خیره شدم .. نرسیده ..شروب کرده بود ...ب
سي جز من مفهوم  ستادي بود براي خودش ..هیچ ک خنده اش گرفته بود..اما ا

 نگاهاي خنده دارشو 
 نمي فهمید  

  
از اتاق که بیرون رفت ..نگاهي بهشتتون انداختم ...همشتتون دمم  و بي حال و 

 رنجور از برخورد موحد به 
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 من چشم دوخته بودن . 
م افتادم که قلبم داشتتت مي اومد توي دهنم ..خواستتتم منم .یاد روز اول خود

 مزه اون روزا رو بهشون 
 بچشونم ...بالخره بایداز یه جایي و یه نفري انتقام مي گرفتم دیگه : 

اینجا قوانین خاص خودشو داره ...بهتره همه کاراتون ... با دقت . باندم  و  با -
 ترتی   باشه ..هر 

 اجعه است .. اشتباهي از دید دکتر ف
پس سعي کنید وظایفتونو درست انجام بدید که ایشونم از کارتون راضي باشن 

 ..البته اینجا لحدات 
 خوبیم داریم ...نیاز نیست انقدر نگران باشید .. 

  
  

                    
  

چهره همشون باز شد ..و من که احساس بي رحمیم گل کرده بود براي خوابوند 
 و  نگاههاي پر شر

 شورشون گفتم : 
لحدات قشنگي که وقتي اشتباه مي کنید مجبورید همون روزش شیفت شبم -

 بمونید ...و هر نیم 
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شون اطالب  بدید...طوري  ضعیت بیمارا رو به ای ساعت از طریم تلفن تمام و
 که تا خود صبح هم چند 

 دقیقه خوابم نمي تونه به چشماتون بیاد 
  

.اما خودمو جدي و ستتخت نشتتون دادم دخترا کمي نزدیب بود خنده ام بگیره .
 ترسیده بودن اقایونم که 

 ساکت به من چشم دوخته بودن  
پیشتتنهادمم به همتون ...براي اینکه  این لحدات قشتتنگو تجریه نکنید اینکه  -

 سعي کنید  کوچکترین 
اشتباهي نکنید که از دید دکتر وحشتناک باشه ..به هر حال ما با جون ادما کار 

 داریم ..و این چیز کمي 
 نیست  

با دقت بهشون نگاه کردم ..ترسیده بودن بیچاره ها ..خنده امو قورت دادم ..چه 
 سخنراني براشون کرده 

بودم ..اگه موحد اینجا بود..بي رودربایستتتي ... جلوي چشتتم همشتتون براي 
 گرفتن حالم دو سه تا  
 شیفت ش  مي داد  : 

  
م هستتید ..به بیمار بعدیمون که دچار تنگي آئورت حاال هم  اگه همتون مواف-
(AS هست سري بزنیم ) 

 تا در مورد وضعیتشون توضیحاتي رو بهتون بدم ..لطفا بفرمایید   
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اولش همشتتون فکر مي کردن ..خیلي بداخالق و رفتارم تند باشتته ..هنوز نمي 

 دونستن منم در حال 
ش ستند و کلي احترام بهم مي را صم ه ص  تن ..اما خانوما از اینکه یهگرفتن تخ

 زن میشد باال سرشون ... 
 زیاد راضي نبودن ...اینو من که نه حتي اقایون هم فهمیده بودن 

بعد از معاینه دو ستته تا از مریضتتا.... با دیدن رفتار و ارامش و خندیدنهام  به 
 شوخیاي بي مزه و همینطور 

موحد همراهشتتون گیج بازیاشتتون ..کم کم خوشتتحال شتتدن که من به جاي 
 هستم ...اقایون که خیلي 

بدون اینکه نگران زیر ستتوال رفتن اطالعات  راحت تر شتتتده بودن و راحت 
 پزشکیشون باشن ازم سوال 

 مي پرسیدن  
و همچنان خانومها از حوزه غرورشتتون پایین نمي اومدن ...و عرصتته رو براي 

 اقایون باز تر مي راشتن 
داشته اون موقع ها انقدر از دستمون عصباني  ...تازه مي فهمیدم که موحد حم

 بشه و تحملمونو 
نداشته باشه ..بس که سوالي بي سرو ته مي کردن ...گیج بازیاي زیاد که واقعا 

 خنده دار بود  ..و یا 
 حرفاي بي ربط  که بیشتر براي خودنمایي بود 
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م که مي تونن برن ... خانوما زودتر کار معاینه که تموم شتتتد ..و بهشتتون گفت
 بیرون رفتن مخصوصا دختر 

چشتتم زاغي که بعد از رفتن موحد مي خواستتت خودشتتو از ناراحتي خفه کنه 
 ..اما اقایون همچنان 

 مونده بودن و سوال مي کردن ..تا همه چیزو خوب بفهمن  
 رسید: پ تو این بین  یکشون که مي خورد سنش ازمنم بیشتر باشه اومد جلو ازم

 دکتر ..از این به بعد شما جاي دکتر موحد میاید دیگه ؟ -
  

سراي دیگه هم با امیدواري بهم نگاه کردن ...خنده ام گرفت و گفتم  سه تا از پ
 : 
نه خوشبختانه یا متاسفانه ..امروز دکتر یکم سرشون شلوه بود و این شد که -

 به من گفتن به 
 جایشون .. شما رو همراهي کنم  

یافه وا رفته چهار نفرشون ..جدا خنده دار بود ...همون پسر که خیلي مرت  و ق
 مودب بود لبخندي زد و 

 گفت : 
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جلوي دکتر موحد نمیشه نفس کشید ...خیلي سخت گیرن ..توي اتاق عملو -
 که نگید ..من روزي که 

 با ایشون عمل دارم ..تمام ش  از استرس نمي تونم بخوابم  
  

 دم و گفتم : بهشون لبخند ز
ستن ... به مرور  کمي که بگذره و - شون یکم جدي ه ست ...ای نه اینطوریم نی

 ایشونو بهتر بشناسید 
 ...اونوقت  ارزو مي کنید که توي تمام عمالشون حضور داشته باشید  

 اون یکي  پوفي کرد و گفت : 
شون تعریف مي کنید ...واال کل ب- ستید که اینقدر از ش خشما اولین نفري ه

 تا اونجایي که ما فهمیدیم 
 از ایشون فرارین 

شون انداختم  شیدم  و نگاهي به ستي به ل  و چونه ام ک برا اینکه زیاد نخندم د
 که متوجه نگاه 

م*س*تقیم  همون پسر اولي  شدم که یه جوري نگاهم مي کرد ...خنده از لبام 
 رفت و رو به اون یکي 

 گفتم : 
تم ...و مي تونم به جرات بگم ...یکي از منم در حال گرفتن تخصتتصتتم هستت-

 بهترین هاست ..و حاضر 
 نیستم به خاطر ترس از حرفاي دیگران ..از تجربیاتشون بي بهره بمونم .. 
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به شما هم توصیه مي کنم که از ترس یه سري حرفایي که به خاطر کم کاري یه 
 عده بوده و حاال مي 

بدن ..خودتونو از قالش  به دیگران انت عالیشتتون  خوان  عات  یات و اطال تجرب
 محروم نکنید..با اجازه 

اتاقو بدون حرف اضتتافه دیگه اي  ترک کردم  و وارد راهرو شتتدم ..ستتاعت :      
 شده بود ...به سمت 

 بخش جراحي ...  به راه افتادم ... 
  

                    
  

..کار  دیر شتتده بود تند لباستتامو عوض کردم ..چون امروزم مرخصتتي داشتتتم 
 چنداني نداشتم که بخوام از 

 این عمل چشم پوشي کنم ... 
عمل شروب شده بود ....از پشت شیشه ..هومن و دکتر عرشیا رو دیدم ..موحد  

 سرش پایین بود به 
 سمت در رفتم و اروم و بدون کوچکترین صدایي وارد شدم .. 

ا موحد با دقت با این وجود بچه ها سري چرخوندن و نگاهي بهم انداختن ..ام
 کارشو مي کرد و حرفي 

از ورود با تاخیرم نزد ...هومن بهم خیره مونده بود..نگاهش نکردم و به تخت 
 نزدیب شدم ..که لحده 
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اي موحد چشماشو باال اورد و نگاهي بهم انداخت و دوباره به کارش ادامه داد 
 ... 

  
شد ...با بچه ها از اتاق عمل بیرون سي یه  زماني که عمل تموم  اومدیم ..هر ک

 طرفي مي رفت 
..کالهو از روي ستترم برداشتتتم و مقنعه امو مرت  کردم که با شتتنیدن  صتتداي 

 هومن از پشت سر  شوک 
زده  ستترجام ایستتتادم ..چند قدمي از من جلوتر رفت و چرخید و به ستتمتم 

 برگشت و رو به روم قرار 
 گرفت 

 با بدبیني و تنفر  بهش خیره شدم  
 ت دیگه بیا پشت بیمارستان ..باید باهات حرف بزنم نیم ساع-
  

چشمامو با حرص بستم و باز کردم  و دورش زدم و بهش بي اعتنایي کردم ..از 
 رو نرفت  سریع به دو رو 

برش نگاهي کرد و تند به ستتمتم اومد و بازومو کشتتید و منو به ستتمت خودش 
 برگردوند  

 شدم که گفت :  از درد چشمام تنگ شد و با خشم بهش خیره
 به نفع خودته که بیاي ... -

 دندونامو بهم فشار دادم و از بین اون دندوناي قفل شده ام گفتم : 
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 دست از سرم بردار -
  

 با دستي که بازومو باهاش گرفته بود با عصبانیت تکوني بهم داد و گفت : 
 احمم به خاطر خودته  -
  

 و گفتم : سرمو برگردوندم و تفي به بیرون انداختم 
مرام ستتگ شتترف داره به تو ..تو نگران خودت باش ...نگرانیاتم ..نگرانیاي -

 خاله خرسه است ...حالمو 
 بهم مي زني .. 

  
                    

  
شار داد و  شتر ف شده بود ..بازومو بی صباني  سابي ع از اینکه تف کرده بودم ح

 گفت : 
 نیم ساعت دیگه اونجا باشه -
  

 ازومو از دستش در بیارم ..اما نشد  سعي کردم ب
برو بمیر ...من با تو حرفي ندارم ..نمي خوامم حرفاتو بشنوم ...به منم دستور -

 نده ... 
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صله دو  سر در فا شت  شدن و اومد جوابي بده که موحد از پ چشماش طوفاني 
 قدمیمش گفت : 

یده- فا یاي ..بي  به خودت ب که  یام  هات راه م با استتتت  دکتر من هر جوري 
 انگاري  

  
دستتت هومن شتتل شتتد و رنگ صتتورتش پرید ...و با وحشتتت نگاهشتتو پایین 

 گرفت ..موحد قدمي به 
 سمتون اومد و محکم بهش گفت : 

 دستشو ول کن  -
  

 دست هومن پایین افتاد ... 
با خجالت قدمي به عق  رفتم ..موحد  با نگاهي بد به ستترتاپاي هومن خیره 

 شد که هومن یه دفعه 
 شو باال اورد و صاف و خیره توي چشماي موحد گفت : سر

شون بگم - ست که باید به سائل ه سري م سابم من بودن ..یه  سر  شون هم ای
 ...شما مشکلي داري 

 دکتر ؟ 
  

 موحد نگاهي به من انداخت و بعد با پوزخند به هومن گفت : 
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شد ..در ثاني خودت - شون می شون نمي خوان ...براي چي مزاحم وقتي خود
 مي گي همسر سابم 

 برا خودت متاهلي ..و دیگه با  ایشون هیچ نسبتي نداري   Ϳ...شما هم که ماشا
.پس .حم نداري توي محیط بیمارستتتان براي ایشتتون با این حرکتاي بچگانه  

 ات دردسر درست کني  
هومن با خشتتم  بهم خیره شتتده بود و  .. دستتتاشتتو با حرص مشتتت کرد ه بود  

 ر نگاه پر ..موحد م در براب
 از اشوب هومن با ارامش بهش نگاه مي کرد 

سمت در خروجي رفت   شو پایین انداخت و با قدمهاي بلند به  سر که هومن 
 ..هر دو ...تا رفتن و خارج 

شدنش به درد چشم دوخته بودیم همین که در بسته شد ...موحد نفسي بیرون 
 داد و رفت تا 

 سرجام ایستاده بودم  دستاشو بشوره ..منم شرم زده همونطور 
  

                    
  

 با حوصله و سر صبر داشت دستاشو مي شست ... 
 حال بدي داشتم که ازم پرسید: 

 با بچه ها چیکار کردي ؟ -
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ست  ش شو مي  ستا سرش پایین بود و د شدم .. سرمو بلند کردم و بهش خیره 
 ...نفس عصبیمو بیرون 

سمتش رفتم ...چشمامو براي ارامش بستم و دادم و منم براي شستن دستام به 
 باز کردم و گفتم : 

سر به هوان ...هنوز مونده تا با - بچه هاي بدي نیستن ...البته به قول شما یکم 
 محیط اینجا اشنا 

 بشن  
  

 سري تکون داد و با خنده گفت : 
احساس مي کنم خانوماي بینشون ..چیز زیادي سرشون نمیشه ..ندر تو چیه -
 ؟ 

  
 نگاهي بهش انداختم ..لبخند رو لباش بود ...پوزخندي به خودم زدم و گفتم : 

به ندر من که یکم براي ندر دادن زوده ..اونایي که من دیدم ..فعال ترستتیدن -
 ...همین  

  
 به خنده افتاد..و دستاشو از زیر اب بیرون کشید و ازم پرسید: 

 توام روزاي اول مي ترسیدي ؟ -
قدر مي تونه توي روحیه ي از دست رفته یه ادم  خوب باشه یه دوست خوب چ

 ..خندیدم و همونطور در 
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 حال شستن گفتم : 
تمام بچه ها ازتون مي ترستتیدیم ...به خصتتوص که بعد از یه هفته که  دیر -

 اومدم سر اتاق عمل و شما 
صبح از خونه مي ساعت        سرم داد زدید..تا دو  هفته بعد از اون    اونطوري 

 زدم بیرون که به موقع تو 
 بیمارستان و سر عمل اماده باشم  

 خندید و گفت : 
 متاسفانه یادم نمیاد  -
  

 سرم بلند کردم و گفتم : 
 خوب اون اولین و اخرین دادتون نبود ...پس حم دارید یادتون نیاد  -
  

                   
  
  

 خنده اشو قورت داد و گفت : 
اري کرده بودي که من ستترت داد زدم وگرنه ستتر کستتي پس مطم ن باش یه ک-

 بي خودي داد نمي زنم  
  

 از مهربونیش سوء استفاده کردم و گفتم : 
 اما شما یه بارم به جاي یکي از بچه ها منو توبیخ کردید -
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چشتتماشتتو  با خنده کمي تنگ کرد و رفت تو فکر ..بنده خدا انقدر همه رو 

 اریت  کرده بود  که اماره 
 شونم از دستش در رفته بود ..خودم براي یاد اوري به کمکش رفتم 

  
 به جاي دکتر یعقوبي منو دو ش  شیفت نگه داشتید  -
  

انگار داشتتت جرقه هاي یاداوریش زده مي شتتد که ل  پاینیشتتو  با خنده گاز 
 گرفت و من گفتم : 

 دید  ربه خاطرش دو ش  به من شیفت دادید..تمام بیماراي بخشم به من سپ-
  

نمي دونم چه وقت این حرفا بود..انگار ستتر دلم مونده بودن  و باید بهش مي 
 گفتم تا مي فهمید 

 ...چقدر بدي در حقم کرده بود .. 
  

شتید...به - ستان نگه دا سر هم منو توي بیمار شت  سه روز پ یا بعد از اون ...
 خاطر یه فشار گرفتني که 

 وظیفه من نبود  
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هم گذاشتتته بود که خنده اش نگیره ...اما وحشتتتناک  لبهاشتتو محکم روي
 چشماش داشتن به بي 
 رحمیاش مي خندیدن 

 خوب فکر کنم طبیعي باشه این بنده خداها هم ازتون بترسن  دکتر .. -
  
  

             
  

طاقت نیورد دیگه ستترشتتو پایین انداخت و شتتروب به خندیدن کرد که یکي از 
 بچه ها براي شستن 

به سمتمون اومد ...وقتي خنده موحد دید چشماش از کاسه در اومدن دستاش 
 و موحد سریع چرخید 

 و به سمت در رفت و بلند گفت : 
فروزش امشبمو با دو نفر از بچه هاي جدید شیفت مي موني براي یه ربع دیر -

 اومدنت  
  

..نرگس به من خیره شتتده بود..نمي تونستتت همه این خنده ها و توبیخاي بي 
 هت و درک کنه که ازم ج

 پرسید: 
 این موحد بود دیگه ؟ -
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 ..من بدتر از موحد داشت خنده ام مي گرفت : 
 اره ..براي چي مي پرسي ؟ -
  

 پس چرا داشت مي خندید.؟ -
  

 یهو زدم زیر خنده  و گفتم : 
 چه مي دونم برو از خودش بپرس  -
  

 به سمتم برگشت و گفت : 
 وبه که مي خندي ؟ شیفت ش  موندن انقدر خ-

 برگشتم نرگس هنوز داشت هاج و واج نگاهم مي کرد ...که گفتم : 
ش  از - شیفت  شحال ... شه چه خو نه خنده ام از اینکه دکتر چه ناراحت با

 یادش نمي ره  
  

 سرمو چرخوندم و به سمت در رفتم  که بلند گفت : 
 حاال داشت به چي مي خندید...؟ -
  

 تگیره در گذاشتم و با خنده گفتم : برگشتم دستمو روي دس
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 به گیج بازیاي من ... -
  

بیچاره نفهمید من و موحد چه مرگمونه ..حتي نفهمید که چطوري خبر  خنده 
 موحدو باید توي بخش پر 

شده بودم  سر در نیورده بود...فکر کنم منم پوست کلفت  کنه ..چون از هیچي 
 که نگران نبودم نرگس از 

 خنده من و موحد جایي حرفي بزنه که  با خنده از بخش  جراحي در اومدم ..  
وارد بخش که شتتدم ..بخش شتتلوه بود ...یه انرژي خوبي داشتتتم ..که نمي 

 فهمیدم منبعش از کجاست 
 ..به سمت رست به راه افتادم که همون پسر با دیدنم با لبخندي به سمتم اومد  

 و گفت : 
 شتم ..مي تونم وقتتونو بگیرم دکتر ؟ یه چندتا سوال دا-

ستترحال بودم ...چیزي براي توي روق زدن وجود نداشتتت ..پس ستتري تکون 
 دادم و همراه من به راه 

 افتاد.. 
سعي مي کردم اطالعات کامل  شمرده حرف مي زد.... شمرده  مودب و کامال 

 و جامع اي بهش بدم 
رستتید ...وقتي به رستتت ..اونم  راضتتي بود که داشتتت به تمام جوابهاش مي 

 نزدیب شدیم ..لبخند ي 
 بهم زد و گفت : 
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 ممنون واقعا لطف کردید -
 در جوابش لبخند زدم و گفتم : 

 خواهش مي کنم ..خوشحال میشم که بتونم کمکي بهتون کرده باشم . -
 وقتي بهش لبخند زدم ..لبخندش بیشتر شد و با تشکري دوباره ازم جدا شد ... 

سي بیرون دا شیمو در نف سراه کیفم رفتم ..وقتي گو شدم و به  ست  دم و وارد ر
 اوردم  متوجه یه پیام 

شتتدم ..پیامو باز کردم ... از طرف موحد بود..با خوندنش خنده به لبهام اومد 
 .. 

 يشوخي کردم الزم نیست بموني ...زري ي 
  
 *** 

 فصل پانزدهم : 
بود ...ستترم تو کار روزها مي گذشتتتت ..همه چي عالي بود..طبم دلخواهم 

 خودم بود و با بقیه کاري 
شده بودم ...حال و هواي بخش به  شتر اخت  شتم .....با بچه هاي جدید بی ندا

 ندرم از گذشته ها  هم 
بهتر شتتتده بود ...دیگه شتتیفتاي  شتتت  نمي موندم ..موحدم بهم گیر نمي 

 داد..دیگه اریتم نمي کرد و 
 براي شیفت ش  نگه ام نمي داشت  
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کارم تموم میشتتتد   که  ها  نه روز که خودم دلم مي خواستتتت  وگر گه این م

 ...دلخوشیم شده بود گاهي 
رفتن به همون کافي شاپي که بعد از چند سال اولین بار یوسفو توش دیده بودم 

 .. 
شت خوب پیش مي رفت ..یعني من اینطور فکر  ضاب دا گاهي هم خرید ...او

 مي کردم ...موحد 
چنان اخالقش توي بخش مثل سابم بود..فقط با من بود که به دور از چشم  هم

 بچه ها یا بیرون از 
 بیمارستان که گاهي تو مسیرش منو به خونه مي رسوند فرق مي کرد  .. 

لبخند مي زد ... شوخي مي کرد ...در مورد عمالش ندرمو مي پرسید ...حتي  
 این اواخر ازم مي 

 وندم .. پرسید روزمو چطور گذر
  

منم دیگه باهاش راحت شتتده بودم ..توي شتتوخیاش گاهي منو به استتم زري 
 صدا مي زد  ...که باعک 

یادآوري خاطرات شیراز مي شد و من فقط بهش لبخند  مي زدم ...و نسبت به 
 این کارش حساسیتي 

نشون نمي دادم ..چون نه برداشتي از کارش داشتم و نه احساس بدي در من به 
 ي اورد  وجود م
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امروز از اون روزاي شتتلوه بود..از اون روزایي که دوستتت داشتتتم توي بخش 

 باشم .. 
شم مي اومد ...یه جورایي بهش عادت کرده  شلوغي خو خیلي وقت بود که از 

 بودم ..از اینکه یه عالمه 
کار رو ستترم مي ریخت دیگه گله نمي کردم ...هومنم بعد از اون روزي که 

 رد کرده موحد باهاش برخو
 بود دیگه نزدیکم نشد و حرفي نزد .. 

یه جورایي همه چیز داشتتتت عالي پیش مي رفت ..اونقدر عالي که دوستتت 
 داشتم تا اخر عمر روال 

 زندگیم همین طوري ادامه پیدا کنه  
  

با هنگامه که یکي از پزشتتکاي جدید بود...  از اتاق بیمار بیرون اومدیم ...در 
 از حال تعریف کردن یکي 

عالمه خرابکاري کرده  یه  که توش  هایي  بانمکش بود از اون خاطرا خاطرات 
 بود..دختر صمیمي و دوست 

 داشتني بود ...مهربون ..خوش خنده ...و چهره تو دل برویي داشت 
  

با منم نسبت به بقیه زودتر دوست شده بود ...همونطور که مي خندیدیم  دکتر 
 سهند به سمتمون 
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ستتر مرت  و مودبي که از روز اول نگاه هاي  خاصتتي بهم مي اومد..همون پ
 داشت ... 

   
شو جدي نمي گرفتم ...اخمي  با دیدن خنده هامون به خنده افتاد  ...من نگاها

 هم نمي کردم ..توي 
 محیط بیمارستان نمي تونستم همه چي رو به خودم سخت بگیرم ... 

  
  
  

ش سه روزي هم بود که  از موحد  خبري ندا تم ..یعني چون عملي طي این دو 
 چند روز باهاش  

 نداشتم به طبع دیدنشم کمتر مي شد ... 
شم یا به کس دیگه واگذار مي  شده بود..حتي معاینه بیمارا شلوه  سرش خیلي 

 کرد یا زماني بود که 
 من سر عمل با یه دکتر دیگه بودم یا اصال توي بخش نبودم .. 

  
  سالم دکتر ..حال شما؟احوال شما-

هنگامه همیشتته وقتي اینطور ستتالم و احوال پرستتي مي کرد مي دونستتتم کلي 
 مندور پشت حرفاشه 

...دختر تیزي بود... از اولم متوجه نگاهاي گاه و بي گاه ستتهند به من شتتتده 
 بود... 
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 مي خواست اریتش کنه  
  
 دکتر سهند سالمي به اون و بعد به من کرد و گفت :  

ش خوب نیست ..وضعیتشو چب کردم ...خودم یه یکي از مریضام زیاد حال-
 تشخیصایي دادم ..اما اگه 

 شما هم یه نگاهي بهش بندازید ...بد نیست  
  

 هنگامه نگاهي به من انداخت و بعد با شیطنت گفت : 
شون - شون دیدم ...مي خواید به ساعت پیش توي اتاق دکتر علیانو... من نیم 

 بگم بیان ؟ 
  

 م و نگاهي به هنگامه انداختم  که سهند گفت : ..خنده امو قورت داد
 لطف مي کنید بیاید؟ -
  

 هنگامه نفسي بیرون داد و با چشم ابرویي که مي اومد بهم گفت : 
پاویون منتدرتم ..مي دوني که قرار بود - اوا جان پس من دو دقیقه دیگه توي 

 درباره اون موضوب با دکتر 
 یلي مهم شمس صحبت کنیم ..همون موضوب خیلي خ
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سهند بفهمونه ...زیاد وقت منو نگیره ...اما  ست به دکتر  با این حرفش مي خوا
 خبر نداشت من خودم 

 از پس کارام بر مي اومدم و نیازي به امداداي مثال غیبیش نداشتم 
 دستمو  اورم روي شونه اش گذاشتم و گفتم : 

  
  

 ه تموم شد ..میام تو برو هنگامه جان ...به مریي  سر زدم  و کارم ک-
ناراحت نگاهي به من و بعد به ستتهند انداخت و بي حرف رفت  ...دستتتت 

 راستمو توي جی  روپوشم 
سمت اتاق بیمار  سهند  که اخماش توي هم رفته بود به  فرو بردم و همراه دکتر 

 رفتیم  
  

سته  ادماي  شوخي کنه ...از اون د زیاد اهل حرف زدن نبود ..یا ادمي که مدام 
 ت کوش و فعال بود سخ

 که فقط مي خواست کارشو درست انجام بده  
  

شروب  شم .. شنیدم وبراي اینکه خودمم مطم ن  اول توضیحات و بعد ندرشو 
 کردم و با دقت بیمار رو 

 معاینه کردم 
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بچه ها این روزا بهم مي گفتن صبر و حوصله ام زیاد شده ...چون هم دوره اي 
 هاي من هیچ عالقه اي 

ي حرف زن با بچه هاي جدید و گوش کردن به مشکالتشونو نداشتن ...من برا
 همه این کارا رو براي 

 بچه هاي جدید انجام مي دادم ... 
  

به همه حرفاشتتون اهمیت مي دادم ...حتي گاهي ستتعي مي کردم روحیه از 
 دست رفته اشونو که زیر 

 فشار این همه کار از بین رفته بودو  برگردونم ... 
ي همین با من خیلي بهتر از بقیه برخورد مي کردن ...بي دغدغه ستتوال مي برا

 پرسیدن ...و منم تا 
 جایي که مي تونستم براشون کم نمي راشتم .. 

  
از این رو خیلي بهم احترام مي راشتتتن ..تا جایي که صتتداي چندتایي از هم 

 دوره اي هم در اومده بود و 
 د  بازار شایعات داشت باز.. گرم مي ش

  
همونطور که معاینه مي کردم ستتواالیي هم ازش مي کردم که بدونم اون کاراي 

 رو  که مي خوام  
 انجام داده یا نه ... 
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ها کردم ..هیچ  به لیستتتت دارو گاهي  مل و دقیم جواب مي داد ...ن کا اونم 
 مشکلي نبود اما باز بیمار گله 

 مي کرد که حالش بده ...و نمي تونه تحمل کنه  
  

ر ستتهند با درموندگي نگاهم کرد ..براي ارامش خودم نفستتي بیرون دادم و دکت
 چند سوال دیگه ازبیمار  

شتم  شو باز نگاه کردم ...کم کم دا ست بود ..پرونده ا سیدم ...همه چي در پر
 گیج مي شدم که یکي از 

  
  

شغول  سهند داد و م سالمي به من و دکتر  شد ... ستارا با چرخ داروها وارد  پر
 داروها به  دادن

 بیمارشد..همونطور که نگاهم به پرونده بود یه دفعه از پرستار پرسیدم ...: 
 االن داري چي بهش مي دي ؟ -
  

 سرشو بلند کرد  و گفت : 
 دارم طبم لیست بیمارا ...داروهاشونو مي دم -
  

تختو دور زدم و دارویي که براي بیمار تجویز شتتده بودو برداشتتتم و نگاه کردم 
 دم به پرونده  ..بع

 مشکلي نبود که یهو از سهند پرسید: 
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 االن ساعت چنده ؟ -
  

 نگاهي به ساعتش انداخت و گفت : 
 یازده -
  

 پرونده رو که دیدم اعصابم بهم ریخت و به پرستار گفتم : 
 االن که وقت دادن این دارو نیست .. -
  

 پرستار رنگ پریده ... لیستو به سمتم گرفت و گفت : 
 ا اینجا نوشته ...من دارم طبم این پیش مي رم  بخد-
  

ست نگاه  شد و به پرونده و بعد به لی سهند نزدیکم  شیدم  ستش ک برگه رو از د
 کرد که اونم کفري شد 

 و گفت : 
 این دارو که باید یکساعت پیش داده مي شد ..پس چرا اینجا  -
  

صبا ستيسرمو با حرص تکون دادم ...یه جاي کار مي لنگید با ع که  نیت بالی
 دستم بود به سمت 

 سرپرستار بخش به راه افتادم ... 
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توي اتاقش  با یکي  دوتا  ازپرستارا در حال بحک کردن بود که با دیدنم  به اونا 
 گفت : 

 درموردش بعدا حرف مي زنیم -
  

 و رو به من کرد ...با خشم برگه رو روي میزش گذاشتم و گفتم :   
 ین لیست با ساعت پرونده بیمارا فرق داره ؟ چرا ساعتاي ا-
  

نگاهي به ستترتاپام کرد و بدون نگران شتتدن لیستتتو برداشتتت و نگاهي بهش 
 انداخت و گفت : 

 مشکل االن براي کدوم بیماره ؟ -
  

 ارامشش حرصم مي داد: 
بیمار اتاق ...داروش باید یکستتتاعت پیش داده میشتتتد ..االن حالش خوب -

 دمي رو نیست .. این بي ن
 باید کي جواب بده ؟ 

  
 تیکه اخر جمله کفریش کرد ... بلند شد و گفت : 

 ما طبم تجویز دکتر داروها رو مي دیم ...هیچ اشتباهي وجود ندارد -
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 داد زدم : 
 وجود داره ..وجود داره خانوم  -
  

 لبهاشو بهم فشار داد و گفت : 
 صداتونو بیارید پایین ..سر من داد نزنید  -
  

 کم نیوردم : 
 داد مي زنم تا براي این بي ندمي یکي جواب گو باشه  -
  
  
  

که یهو یاد داستتتان یوستتف افتادم ..دارویي که یوستتف تجویز کرده بود.... 
 ساعتي که باید به بیمار دارو 

داده میشتتد..پرستتتاري که کوتاه نمي اومد ..همه چیز داشتتتن مي اومد جلوي 
 چشام   

 گفتم :   که غیر کنترل شده
 این بار اول نیست ..باید جوابگو باشید  -
  

صتتدا م باال رفته بود چندتا از بچه ها اومدن تا ببین چي شتتده ...ستتر پرستتتار 
 کوتاه نمي اومد بعضي از 
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سرو کله موحد  که  ضیه  ستارم به حمایتش رفتن ..که با اوج گیر ق بچه هاي پر
 تازه  به بخش اومده بود 

 تنش بود پیدا شد .  و هنوز کت و شلوار
  

ست  شدید ..دو صبانیش کرده  بود .. صدا ع سرو  شت ..اما  از چیزي خبر ندا
 نداشت بخشش اشفته 

 باشه ..یا چاله میدون که  صدا از هر جاش در بیاد 
  

 چي شده ؟ -
  

 سرپرستار  با دیدنش سریع حرف زد تا به من فرصت دفاب نداده باشه 
 ه بود رو به من کرد و گفت : موحد که همه ماجرا رو فهمید 

 چي شده فروزش ؟ ...خانوم دواتچي... چي مي گه ؟ -
  

اگه با موحد اونقدر راحت نشده بودو هنوز مثل گذشته بود که ازش مي ترسیدم 
 شاید نمي تونستم 

 انقدر راحت حرفمو  بهش بزنم : 
خاطر ستتاعت دادن داروها ي این لیستتت با پرونده نمي خونه ..بیمار من به -

 یکساعت دیر دادن دارو 
 داره درد مي کشه ...بعد خانوم دواتچي مي گن نه هیچ مشکلي نیست  
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 موحد سري تکون داد و گفت : 
 پرونده اشو بده ببینم -
  
  
  

 حاال رنگ صورت داوت چي هم پریده بود 
 موحد لیستم نگاه کرد و شدیدتر  از قبل عصباني شد  

 چه بي ندمیه ؟ قصیه چي ..این چیه ؟این -
  

داوتچي دستتت و پاشتتو گم کرده بود چون موحد من نبودم که بهم اهمیت نده 
 ..موحد پزشب بیمارستان 

 و رئیس بخش بود  
 دکتر حتما اشتباهي شده ..چنین چیزي سابقه نداشته  -
  

 از تنور داه استفاده کردم و نونو چسبوندم : 
ر قضیه دکتر سلحشور این مشکل نخیر خانوم دواتچي ..این بار اول نیست س-

 به وجود اومد که باعک 
 مرگ بیمارم شد 

  
 از موضعش کوتاه نیومد: 
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 نخیر..اصال اون قضیه یه چیز دیگه بود..دکتر دارو اشتباه تجویز کرده بود -
  

دیگه نفهمیدم چي شتتد صتتدام اوج گرفت ..عصتتبي شتتدم .. ..داشتتتن راحت 
 یوسفو بد نام مي کردن 

گردن  اون بدبختي که دستش از دنیا کوتاه  شده بود مي نداختن  داشتن تقصیر
 : 
صص که اون همه عمل - صیرو گردن  یه پزشب متخ صالحیتي تق شما با چه 

 موفم داشته مي ندازي؟ 
 ..اصال شما حم نداري حرف بزني ...در مقامي نیستي که ندر بدي  

  
شد..چیزي نمو ست موحد خارج مي  شت از د ضاب دا شکم کنترل او نده بود ا

 در بیاد که موحد سرم داد 
 زد و گفت : 

 فروزش صداتو بیار پایین  -
از حرص و عصتتبانیت قفستته ستتینه ام  مرت  باال و پایین مي رفت ...اشتتکامو 

 کنترل کرده بودم ...نبایدمي 
 راشتم تقصیرار و بنداز گردن یوسف  

 :  دستمو به سمت دواتچي گرفتم و با صداي خیلي پاییني گفتم
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نمي بینید دکتر چه راحت ...براي خودشون راي صادر مي کنن ..به پزشکاي -
 بیمارستان تهمت مي 

به  خانم دوات چي  بازم  نده بود  گه دکتر ز بدونم ا زنن ...یعني مي خوام 
 خودشون چنین اجازه اي مي 

 دادن که راحت درباره تشخیص اشتباه یه پزشب حرف بزنن ؟ 
  

سش به   موحد ستم داره به هزار چیز فکر مي کنه  تا حوا صباني بود  مي دون ع
 همه چي باشه که از 

 پشت سر دکتر سهند رو موحد گفت : 
هفته پیشتم این مشتکل بود دکتر ...براي مریضتي که تازه از اتاق عمل بیرون -

 اورده بودن ... 
  

 موحد جوش اورد و به سمتش چرخید.. 
 مي گي ؟ پس چرا  د اري االن -
متاستتفانه وقتي به خانوم دواتچي گفتم ..زیر بار نرفتن و منو به کم تجربگي -

 محکوم کردن 
  

دواتچي زبونش بند اومده بود که موحد لیستتت و پرونده بیمارو برداشتتت و به 
 دواتچي گفت : 

 یه ربع دیگه  توي اتاق من باشید  -
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 به من  و توي جمع گفت و کیفشو توي دستش جا به جا کرد و با بداخالقي رو
 : 
 توام همین االن بیا اتاقم -
  

 انقدر چهره اش عصبي بود که هنگامه اروم زیر گوشم گفت : 
 عصبانیش کردي اوا ... -
  

صدا  شت نگاهم مي کرد ..برخورد و طرز  سهند افتاد که با نگراني دا نگاهم به 
 کردن موحد جلوي بچه 

 ها باهام خیلي بد بود  
  

سمت اتاقش با قدمهاي همینم به شکم هر لحده در بیاد ..به  شده بود که ا انه 
 اروم راه افتادم ...وارد 

ست  صنم پرونده به د شتم .. صله دا شد ..اما من هنوز چند قدم ازش فا اتاقش 
 بهم خیره شده بود ..این 

روزا زیاد بهم خیره میشتتد گاهي با پوزخند..گاهي با تنفر گاهي هم مثل االن 
 طرز نگاهش .. بدون درک 

  
  

جلوي در اتاقش که رسیدم دیدم داره با حرص روپوشش تن مي کنه تا منو دید 
 ...با همون لحن بد 
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 گفت : 
 بیا تو و درم ببند -
  

ناراحت وارد اتاقش شتتدم و اروم درو بستتتم که به ستتمتم اومد و ستتعي کرد 
 صداش زیاد باال نره : 

 هیچ مي فهمي که داري چیکار مي کني ؟ -
سرمو باالتر بگیرم ..پلکهامو برا  شدم  سرو گردن از من بلند تر بود ..مجبور  یه 

 اینکه اشب ازشون در نیاد 
 تند تند باز و بسته مي کردم  

 کم مونده بود همه بفهمن یه چیزي بین تو و سلحشور بوده  -
  

 چونه ام لرزید و سرمو پایین گرفتم 
ه و صورتش کشید و رفت تو فکر ک عصبي ازم فاصله گرفت ..و دستي به موها

 باید حاال چیکار کنه  
وضعیت بخش داشت بد مي شد ..باید سریع کنترل همه چي رو به دست مي 

 گرفت ..یهو به سمتم 
 چرخید و انگشت اشاره اشو به سمتم گرفت و گفت : 

تو االن که رفتي بیرون ..دیگه با چیزي کاري نداري ...نه با دوات چي و نه -
 رستار دیگه اي هیچ پ

 ...فهمیدي ؟ 
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ستترم بلند داد زده بود..انقدر بلند که بچه ها حتما شتتنیده بودن و با ترس به در 
 خیره شده بودن 

  
 احتماال دل نازوک شده بود که یه قطره اشب از گوشه چشمم پایین افتاد  

من حواسم به قصیه سلحشور هست ...حواسم به همه چي هست ...تو فقط -
 یزي نباید با هیچ چ

 کاري داشته باشي .. 
  

 مي دونستم همه اش به خاطر خودمه ...حم داشت  
اشب بعدي هم چکید و چندتا داد دیگه سرم زد و دیگه واینستاد و با حرص در 

 اتاقو باز کرد و با پرونده و 
 لیست داروها خارج شد  

  
صا ب صو شتم ...جلوي بچه ها مخ شتناکو ندا چه هاي انتدار این برخورد وح

 جدید بدجور خردم کرده بود ... 
  
  

در حالي که واقعا من مقصتتر نبودم ..اما موحدم ادمي نبود که نفهمیده کاري 
 کنه  
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دستي به زیر چشمام کشیدم و از اتاق خارج شدم ..هنگامه و دکتر سهند رنگ 
 پریده بهم نگاه مي 

دیگه باهاش حرف نمي کردن ..هومن کنار صنم بهم خیره شده بودن ... اتنا که 
 زدم ..االن داشت از 

صورتم  شکا رو از روي  سریع ا روق بال بال مي زد ...تا این چهره ها رو دیدم 
 پاک کردم و به سمت اتاق 

 مریضي که زیاد حالش خوب نبود به راه افتادم .. 
  

نباید خودم هم تالش مي کردم که ضعیف نشون داده بشم ...پشت سرم سهند 
 .و من وارد شد ..

ندو  نه اش مي کردم  ستته عای جددا م که داشتتتم م حالي  به مریي در  خیره 
 مخاط  قرار دادم و گفتم : 

باید دارو جدید بهش تزریم بشه ...براش مي نویسم ...شما هم قبل از تزریم -
 دارو رو  چون مریي 

 خودته .. از دکتر کس  تکلیف کن ... 
 به دست سهند دادم که گفت : داروي جدیدو براي بیمار یادداشت کردم و 

 من وقعا نمي خواستم اینطوري بشه ...من واقعا متاسفم -
  

 سرمو بلند کردم و گفتم : 
 چرا شما متاسفي؟..تقصیر شما چیه ؟ -
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 دکتر خیلي عصباني بودن  -

صتتداي داد موحد توي گوشتتم پیچید ..لبهامو محکم بهم فشتتار دادم و تنها با 
 گفتن 

 حم داشتن -
 تاق خارج شدم و به سمت پاویون رفتم  از ا

  
سیدم ...چند باري هم به بیمار  صابي بهم ریخته به کارام ر تا بعد از ظهر با اع

 دکتر سهند سر زدم 
...اخراي ساعت کاري بود ...بچه هاي پرستار به خونم تشنه بودن ...اگه کاري 

 بهشون مي سپردم ..با 
 نجام مي دادن ... کلي تاخیر یا اینکه با کلي چشم غره ا

ستاده بودیم  ...وقتي  ضا با بچه هاي جدید ای سر یکي از مری تا حدي که وقتي 
 دیدم فشارو قندش 

گرفته نشده ... پرستارو مورد مواخذه قرار دادم  و ازش پرسیدم چرا فشار بیمارو 
 نگرفته و یادداشت 

 نکرده  ..که راست راست  تو چشمام خیره شد و گفت : 
  
  

 ینجا از شما دستور نمي گیرم  من ا-
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 بچه ها دهنشون باز موند که اخم چهره امو پوشند و گفتم : 
 فشار خون و قند ..نیاز به دستور نداره ..وظیفه اتونو مي فهمید؟ ..وظیفه  -

شاید با حرفش من زبون به دهن بگیرم رنگش پرید و از نگاهم  ستار که دید  پر
 ترسید و گفت : 

  االن مي گیرم -
  

 حالمو داشتن بد مي کردن که دستگاه فشارو خودم برداشتم و گفتم : 
ست ..هر - ستور گرفتي بیا ...انگار خونه خاله ا شما برو وقتي د الزم نکرده ...

 کس براي من یه جور بز 
 مي ر*ق*صونه  

 و مشغول گرفتن فشار بیمار شدم 
  

 پرستار خجالت زده از اتاق خارج شد  
شدن .. خانوم داوت چي به       دقیقه  شیده همراه خانوم دواتچي وارد اتاق  نک

 که از دستم عصباني بود  
 گفت : 

 این چه طرز برخورد با پرستاراست خانوم ؟ -
  

 اخراي  ساعت کاري همینو کم داشتم  
 سهند جوش اورد و رو به دوات چي گفت : 
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ستار دقیم بهتون فرموند که چه برخورد بدي د- شتن اونم جلاین خانوم پر وي ا
 ما چندتا پزشب ؟ 

  
 پرستار حسابي ترسیده بود 

فرمودن وقتي خانوم دکتر ازشون پرسیدن چرا فشار و قندشون کنترل نشده چه -
 جوابي دادن ؟ 

گفتن که به ایشتتون گفتن منتدرو دستتتور بودن ..منتدر بودن با نامه نگاري از 
 شون درخواست بشه 

 بیمار که جز وظایفشونه بگیرن ..؟ ...که محبت بفرمایند و فشار 
  
  
  

 و رو کرد به پرستار و ازش پرسید: 
 فرمودید دیگه نه خانوم محترم ؟ -

شده بود که داوتچي  ساکت  شد ..پرستار  دوات چي با حرص به پرستار خیره 
 سري با حرص براش 

 تکون داد و گفت : 
ر مي ن بیمارستتتان چیکابیا بریم اتاق من ...تا ببینم شتتما امروز دارید توي ای-

 کنید 
عصبي دستي به لبه مقنعه ام کشیدم ...بچه ها بهم نگاه مي کردن ...بچه هاي 

 باحالي بودن 
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..موقع دفاب که میشد هیچ کدومشون عق  نمي کشیدن ... حاال اگه هم دوره 
 اي هام بودن ...شاید از 

شم زاغي بود که زیاد طرفم نمي اومد  پرستار هم دفاب مي کردن ..تنها دختر چ
 و در خیاالت واهي 

 خودش سیر مي کرد 
  

 فشار و قندشو که کنترل کردم ...سعي کردم به بچه ها لبخند بزنم ...: 
سر موقع - فردا عمل این بیمار خیلي مهمه ...عملو دکتر موحد انجام مي ده ..

 حاضر بشید ...نکته ها و 
 دید ... موارد دونستني این عمل خیلي زیاده ..از دستش ن

شدم و با نگاه  شتم وبا ناراحتي از اتاق خارج  سرجاش گذا شار رو  ستگاه ف د
 کردن به ساعتم براي 

 عوض کردن لباسام رفتم 
  

ش   سواریا راه افتادم ..ام ستگاه  سمت ای شدم ...به  ستان که خارج  از بیمار
 دیگه دلم مي خواست 

 زودتر به خونه برسم ... 
شین ..چندتا تاکسي زرد منتدر م شون رفتم و درما سمت یکی سافر بودن ....به 

 باز کردم و رو به راننده 
 که متتدر مسافر بود ..گفتم : 
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 دربست تا... -
اي به چشمي گفت و تند سوار شد ..نشستم و درو بستم و باناراحتي به عق  

 تکیه دادم ..دلم 
اجازه دادم  شدم وگرفته بود ..خیلیم شدید ...وقتي که راه افتاد ...به بیرون خیره 

 اشکایي که از صبح 
 نگهشون داشته بودم سر ریز بشن ....سرریز بشن که شاید حداقل اروم شم ... 
اما کاش به همین اشکا ختم مي شد ..چون خبر از فردایي نداشتم که قرار بود 

 بیاد..فردایي که حالمو 
 بیشتر از امروز بد مي کرد ...روز هاي سخت در راه بودن 

  
 *** 
  
  

از صتتبح توي بخش حواستتم به همه چي بود ...به مریضتتا ...به تجویز داروها 
 ...به کار و کردار پرستارا...به 

بچه هاي جدید که دیگه اینا خرابکاري نکنن ...به هم دوره اي هام که بیشتر از 
 گذشته ازم فاصله 

 گرفته بودن و ظاهر نمي کردن ... 
  

شو  ستگی صاب خرد کني دیروز خ شون مي داد..یه جورایي اع تازه امروز روم ن
 خسته و کوفته بودم ..اما 
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باید تحمل مي کردم ...بر عکس دیروز امروز حوصله بخشو نداشتم و دلم مي 
 خواست خونه مي موندم 

 ...و کمي استراحت مي کردم 
  

از پایون که در اومدم ....یکي از اقایون رو دیدم که همراه چندتا دیگه از بچه 
 که امروز پایان دوره ها 

شده  شحالي دور هم جمع  شناختن ..از خو سراز پا نمي  شون بود و  ص ص تخ
 بودن ...از خوشحالیشون 

لبخند به لبام اومد و به یاد روزي افتادم که منم مثل اونا باید با پایان دوره ام از 
 خوشحالي باال و پایین 

 بپرم 
  

رش بود...کمي باهام حرف زد و وارد اتاق یکي از مریضا شدم ...همراهش کنا
 درباره مریضش ازم 

سواالتي پرسید ..با صبر و حوصله جوابشو دادم .. دقیقه بعد که از اتاق بیرون 
 اومدم دیدم براي 

یادگاري از اخرین روزشتتون بچه هاي بخشتتو جمع کردن تا یه عکس یادگاري 
 بگیرن ...و همه این کارا با 

 که موحد بهشون گیر نده کمترین سر و صدا انجام مي شد 
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دکتر عرشتتیا ..هومن ..الهه ..فاطمه ..اتنا ...دکتر صتتفدري حتي چندتا از بچه 
 هاي جدید جمع شده بودن 

 نفري مي شدن  -تا عکس بگیرن ..یه چیزي نزدیب به 
تند تند عکس مي گرفتن تا سرو کله موحد پیدا نشده ...دلشون مونده بود توي 

 بخشم از خودشون یه 
س ستم چه خون دلي خورده بودن عک شن ..به هر حال منم مي دون شته با ي دا

 ..تا این دوره اشونو 
 تموم بکنن 

چندتا که عکس گرفتن دکتر ناصري که از خوشحالي رو پاش بند نبود با دیدنم 
 با هیجان گفت : 

 دکتر فروزش عجله کن بیا..میگم یکي کمه -
 غمگین لبخند زدم و گفتم : 

 نمي ندازم  ممنون من عکس-
 دوربین به دست با نگاهي به اتاق موحد گفت : 

 نه نه اصال امکان نداره ..عجله کنید تا دکتر نیومده -
  
  

به سمتشون رفتم اما به سمتي که رفته بودم هومنم ایستاده بود ..بچه هاي قدیم 
 فهمیدن و به 

صري ستادم ..نا صله ازش ای دید و خن دوتامون نگاهي کردن که بي تفاوت با فا
 خوشحال شد که ضد 
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حال نزدم و تا خواستتتت مزه بپرونه بگه حاال همگي بگید خر زهره ..در اتاق 
 موحد باز شد 

دوربین توي دست ناصري خشب شد بچه ها با رنگ پریدگي بهش خیره شدن 
 و منم با ناراحتي بهش 

 چشم دوختم 
ه به ما و بعد بدیگه وقت متفرق شتتدن و قایم کردن دوربین نبود موحد نگاهي 

 ناصري انداخت 
فهمیدم خنده اش گرفته بود ...به ستتمتمون که اومد ناصتتري با رنگ پریدگي 

 زود صاف ایستاد که موحد 
 رو به ناصري گفت : 

 مزه عکس پایان دوره ات مي دوني به چیه ؟ -
  

سري تکون داد و چیزي نگفت  شه  ست بخنده یا جدي با صري که نمي دون نا
 بیرون که موحد نفسي 

 داد و گفت : 
 مزه اش اینه که ادم با استادش عکس داشته باشه ... -

 ناصري روق زده دستي به پیشوني عرق کرده اش کشید و گفت : 
 دکتر ما که از خدامونه ...فقط گفتیم شاید شما دوست نداشته باشید --

 موحد اخم ظریفي کرد و گفت : 
 عکستو بگیر فقط دوست ندارم بخشمو بهم بریزي..سریع -
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سمتم اومد چون نزدیب ترین جا  شناخت ...موحد به  سر از پا نمي  صري  نا
 براي ایستادن بود ..دقیقا 

 کنارم ایستاد خیلي نزدیب 
 ناصري که دید موحد گوشه ایستاده گفت : 

 دکتر اونجا نه -
 موحد لبخندي زد و گفت : 

 تا پشیمون نشدم عکستو بگیر -
 همه ریز خندیدن 

ند من ..بیشتتتر پوزخند بود..دستتتامو از جلو توي هم گرفته بودم که اما لبخ
 ناصري گفت : 

 2 ..1 - 
 اما موحد که امروز مهربون شده بود گفت : 

  
  

 دو دقیقه پیش به یب دو سه ..خر زهره مي گفتي که -
 بچه ها از ته دل زدن زیر خنده 

و ...حرفش حتي منو ناصري با استفاده از خنده واقعي بچه ها عکسشو گرفت 
 به خنده انداخته بود 

 ... 
عکسو که گرفت بچه ها سریع گوشیاشونو براي گرفتن عکس در اوردن ..موحد 

 چیزي به این حرکت 
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 دسته جمعي نگفت ..معلوم بود نمي خواد روز اخرشونو زهر کنه 
 هنگامه با هیجان به سمتم اومد و عکسو بهم نشون داد و گفت : 

 همه چه باحال شدیم -
تاده بودم  گاه کردم ..من بین موحد و هومن ایستت گوشتتي رو ازش گرفتم و ن

 ..هومن اخم کرده و موحد با 
 لباي خندون ...به دوربین نگاه مي کرد..از عکس خوشم اومد 

 بعدا براي منم بریز ... -
به موحد که کار بچه ها تموم شتتده بود و داشتتت پرونده اي رو از پرستتتار مي 

 ردم و گرفت نگاهي ک
صداي زنگ تلفن  شتم که  شم کردم و از کنارش گذا ستامو توي جی  روپو ..د

 مقابل موحد بلند 
شد...پرستار سریع جواب داد و بعد از گفتن چشم ..گوشي رو به سمت موحد 

 گرفت و گفت : 
 دکتر تقوي هستن با شما کار دارن -

سالم و احوال پرسي گرم ... یهو  لبخند از لباش موحد گوشي رو گرفتو بعد از 
 محو شد و گفت : 

 االن بهشون مي گم -
هنگامه به ستتمتم اومد و خواستتت باهاش همراه شتتم تا مریضتتاشتتو یه نگاهي 

 بندازم که موحد چرخید و 
 صدام زد : 
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 فروزش -
 ایستادم و چرخیدم سمتش ..یه نگاهي چند ثانیه اي بهم انداخت و گفت : 

 ودتر بري پایین دکتر تقوي باهات کار داره ..گفته ز-
شو به من انتقال داد و من  سوال ...طوري که نگرانی نگاهش نگران بود ....پر از 

 اروم گفتم : 
 االن مي رم دکتر -
  

توي این فکر بودم که دکتر چیکاري مي تونه با من داشته باشه ....احتمال دادم 
 به خاطر موضوب دیروز 

 نم مي کرد  خواسته باشه منو ببینه اما نگاه موحد نگرا
منشتتي دکتر تقوي  پشتتتت میز در حال حرف زدن با تلفن بود ..که به محي 

 دیدنم گفت : 
  
  

 دکتر منتدرتون هستن  -
سپرده بود به محي  شیش  ضوب مهمي بود که به من سترس گرفتم ..حتما مو ا

 دیدنم منو بفرسته تو  
   روباز کردمبه سمت در رفتم و ضربه اي به در زدم  و با شنیدن بفرمایید د

  
با ورودم تقوي پشتتت میزش در حالي که دستتتاشتتو توي هم قالب کرده بود و 

 نزدیب لبهاش نگه داشته  
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بود به من خیره شتتد که متوجه یه خانوم و اقاي مستتن که کنار هم روي مبالي 
 نزدیب میز تقوي بود 
 نشسته بودن ..شدم  

 زن و مرد هر دو سیاه پوش بودن 
شو پایین اورد دلم گوهي بد داد  ستا ستم قدم از قدم بردارم که تقوي د حتي نتون

 و گفت : 
 بفرمایید تو دکتر  -
  

زن که با دیدنم  چهره درهم کشتتیده بود با کینه نگاهم مي کرد..مردم طوري با 
 خشم  نگاهم مي کرد 

 که انگار مي خواست توي وجودم چیزي  پیدا کنه  
رفتم ...وضتتعیت غیر عادي بود طوري که درو نیمه باز رها کردم و نزدیب میز 

 تقوي هم تعارف به 
 نشستنم نکرد  

  
 نگاهي به زن و مرد انداختم و بعد به تقوي گفتم : 

 فرموده بودید بیام خدمتتون  -
  

سر چرخوندیم و به  صداي پوزخند زن اونقدر بلند بود که همزمان من و تقوي 
 چشماي  به خون 
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 نشسته اش خیره شدیم  
علل نگاه ازش گرفتم و به تقوي دوباره  چشتتم دوختم ..لبهاشتتو با زبون تر با ت

 کرد و  گوشه عینکشو با 
 انگشت شست و اشاره اش گرفت  کمي باال داد و گفت : 

 این اقا و خانوم ..پدر و مادر دکتر سلحشور هستن -
  

شو شت به شد ...با وح ن لبهام نیمه باز موندن و دهنم از هر چي اب بود تهي  
 خیره شدم ...مطم ن 

 بودم رنگ صورتم پریده که تقوي گفت : 
 موضوعي هست که باید امروز مشخص بشه -
  
  
  

دستام سرد شدن ..حتي زانوهام به لرز افتادن ...خشم زن هر لحده بیشتر مي 
 شد ..نگاهش پر از 

 نفرت بود  
  

ش صداي دکتر علیان رو با من سم به نگاه پرکینه اش بودم که  شنیدم ي دکتحوا ر 
 ..مي خواست دکتر و 

 ببینه که منشي بهش میگفت فعال  دکتر مهمون دارن 
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 با سوال تقوي حواسم از علیان پرت شد و به تقوي گوش سپردم : 
بهتره رو راستتتت باشتتیم دکتر ..این خانواده از دیروز حال خوبي ندارن ..به -

 خاطر چیزي که فهمیدن 
  

جمو بهم ریخت  که تقوي بلند شد و میزو دور باز صداي علیان اعصاب مشتن
 زد و رفت دري که نیمه باز 

 گذاشته بودم به طور کامل بست و دوباره با ارامش اومد و پشت میزش نشست  
 و شروب به مقدمه چیني کرد : 

  
دکتر سلحشور از بهترین دکتراي بخش بودن ..متاسفانه با از دست دادنشون -

  یکي از بهترین ها رو از
 دست دادیم  

  
دستتت چپمو که توي دیدشتتون نبود و مشتتت کردم ..قلبم داشتتت مي اومد تو 

 دهنم  
 که زن هر سه نفرمونو با سوالش راحت و منو داغون کرد: 

 تو زن صیغه ایش بودي  ؟ -
  

رنگ صتتورتم مثل گچ شتتد ...با ناباوري از ستتوال پرستتیده شتتده ..حتي نمي 
 تونستم از زن نگاه بگیرم  

http://www.roman4u.ir/


 1117 عبور از غبار

وري خرش کردي و خودتو بهش چستتبوندي ؟...کارت همینه نه ؟ ..هر چط-
 کي بهتر بود تور کني و 

 خودتو بهش بندازي ..اونم به پسر من  
  

 پلکهام بي اداره باز و بسته مي شدن ..که دکتر  تقوي گفت : 
  
  

غدار - خانواده درد دارن ..دا کافي این  ندازه  به ا دکتر ...بهتره دروه نگي ...
 ... شما با دروغتون  هستن

 بدترش نکنید 
  

رهنم دیگه یه هیچي فکر نمي کرد ..تهي  تهي شده بودم ...حتي فکر مي کردم 
 خیلي خیلي سبب 

 که زن با خشم از جاش بلند شد و گفت : 
شون مي دي - ضي چرا حرف نمي زني ...؟چر خودت انقدر مدلوم ن توي عو

 ..در حالي که از هر 
*ت تري ..اگه زنش بفهمه ستتکته مي کنه ...از ک*ث*ا*ف*تي ک*ث*ا*ف

 دیروز اعصاب نداریم ..چرا حرف نمي زني ؟ 
  

ستم و باز کردم تقوي   از  شت ب شمامو با وح شدت گرفت  و چ ضربان قلبم 
 جاش بلند شد و گفت : 
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خواهش مي کنم خانوم ستتلحشتتور ..اجازه بفرمایید ..کمي تحمل داشتتته -
 باشید  

  
بلرزه ...شتترایط بدي بود بي حرکت مونده بودم که باز چونه ام مي خواستتت 
 صداي منشي دکتر بلند 

 شد که به یکي مي گفت : 
 نه دکتر نمي تونید برید تو..االن دکتر مهمون دارن ..خواهش مي کنم  -
  

 تقوي  میزشو دور زد و به سمتم که مات و مبهوت ایستاده بودم  اومد و گفت : 
 وب خیلي حساسه  فروزش ..حرف بزن ...موض-
  

یه کلمه دیگه مي گفت از وحشتتتت فریاد مي کشتتیدم که در اتاق بي هوا باز 
 شد...باز شد و هوا اومد 

 تو  
ستگیره در بود و یکي    ستش روي د صبي در حالي که یه د موحد با چهره اي ع

 دیگه اش روي چار 
 چوب در به ما ها خیره شد 

  
 وحد ....با لحن مودبانه اي بهش گفت : تقوي ناراحت از ورود نا به هنگام م

 ببخشید داشتیم در مورد موضوب مهمي حرف مي زدیم  -
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نگاه موحد از بقیه گرفته شتتد و به من رستتید ..نگاه هراستتونمو دید ...چشتتمام 

 ترسو فریاد مي زدند  
  

                    
  
  

 مي تونم بپرسم در مورد چه موضوعي ؟ -
  

 ر این موضوعات کمي عصبي شده بود رو موحد گفتم : تقوي که  به خاط
 دکتر من بعد با شما صحبت مي کنم ..االن وقت این حرفا نیست ... -
  

موحد یب قدم هم به عق  نرفت ... تازه قدمي هم  به داخل اتاق گذاشتتتت 
 ..نگاهش طوري بود که 

 د . انگار از همه چیزي باخبره ...حتي سوالي که از من پرسیده شده بو
 تقوي نگاهي به زن و مرد انداخت و دوباره به موحد گفت : 

 خواهش مي کنم دکتر ..بعدا  -
  

سعي مي  شماش پر بود   شب تو چ شد  لبهاش مي لرزید..ا زن از جاش  بلند 
 کرد گریه نکنه : 
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نه دکتر اشتتکالي نداره ...دکتر موحد از دوستتتان خانوادگیمون هستتتن ..چه -
 ..بذار کسي بهتر از ایشون .

 بدونن چه کسایي توي بیمارستانشون کار مي کنن 
  

قلبم به درد اومد  که قبل از بستتته شتتدن  در توستتط موحد دکتر علیانو دیدم که 
 بیرون با نگراني ایستاده 

 بود ..فهمیدم اون موحدو خبر کرده تا بیاد  
  

 تقوي نفسي بیرون داد و رو به موحد گفت : 
شون چیزي گفتن که  دیروز با خانواده دکتر- شده  و به شور تماس گرفته  سلح

 اصال خوب نیست  
 . 

 طاقتم داشت تموم مي شد  
 موحد فقط نگاهش شده بود چشماي دکتر تقوي : 

 چي بهشون گفتن ؟ -
سرشو پایین  شد و  سینه  ست به  تقوي که گفتنش براش زیاد خوشایند نبود ..د

 انداخت و گفت : 
شون رابطه اینکه خانوم دکتر پنهاني - شدن و با ای شور  سلح صیغه اي دکتر  زن 

 داشتن 
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 تکه اخر حرفشو با باال اوردن سر و خیره شدن توي چشمام گفت 
  

صتتورت موحد از شتتدت خشتتم قرمز شتتد  و از در فاصتتله گرفت و قدمي به 
 سمتمون اومد ..حالت تهوب 

 داشتم ..دستم به سمت گلوم رفت ... 
 منتدر بود که تا با شنیدن  یه بله ام ....منو زیر مشت و لگدش  له کنه   زن

  
سکوت کردن و - سفانه  ستیم ...که متا حاال همه ما منتدر حرف خانوم دکتر ه

 چیزي نمي گن  
   

لبهام بي اراده مي لرزیدن ... دستتتم از روي مقنعه ام روي گلوم بود داشتتتم 
 خودمو رسوا مي کردم .. 

فتم اره زن صتتیغه ایش بودم ...قضتتیه دکتر اقبالي رو  هم بي چون و اگه مي گ
 چرا  راحت بهم مي 

سبونه و بد کاره  شو به این و اون مي چ شدم یه زني که خود سبوندن  و مي  چ
 است  

..و ابروم مي رفت ..ابرویي که با رفتن از این بیمارستانم بر نمي گشت و حتي 
 باعک میشد به خاطر 
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تن بهم مي چستتوبندن منو از این حرفه طردم کنن ...و اخراج حرفایي که داشتت
 بشم  

  
زن و مرد بهم چشم دوختن ..تقوي بهم خیره شد ..اما موحد تنها کسي بود که 

 مي دونستم فقط داره 
 فکر مي کنه که اینبار چطوري منو نجات بده 

  
بار  زارانلحده هاي درناکي بود که قادر به توصیفشون نبودم  ..از جهنمي که ه

 توصیفشو شنیده بود 
 هم بدتر بود .... 

ستم به حرف در بیام که موحد   شکم در اومد  و خوا ضمو قورت دادم ... ا ..بغ
 عصباني به سمتم 

 اومد..حرکتش خیلي ناگهاني بود  
توي یه حرکت  بازومو گرفت و در برابر نگاههاي ترستتناکشتتون منو به عق  

 کشید ...کتفم به بازوش 
و منو به خودش چستتبوند ..صتتورتم به طرف اونها بود نمي تونستتتم خورد 

 صورت موحدو ببنم .. 
همونطور که دستتتمو گرفته بود اون یکي دستتت ازادشتتو  محکم روي شتتونه ام 

 گذاشت کامال پشتم 
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ایستاده بود..درست مثل یه کوه که نذاره بهم اسیبي برسه ...نمي تونستم جلوي 
 قطره هاي اشکو 

شدن بود  بگیرم ...ی سوراخ براي پنهون  شده بودم که دنبال یه  ضعیف  ه موجود 
 که با حرف موحد 

سرمو چرخوندم و بهش خیره  شت   ضعفم رو نادیده گرفتم و با وح ساس  اح
 شدم : 

  
  

                     
  

دکتر من بهتون اجازه نمي دم نامزدمو بیارید تو این اتاق و راحت به خاطر یه -
 لوم نبوده کار تلفني که مع

کیه ..اصتتال ستترکاري بوده یا نه ... بي احترامش کنید ....اجازه چنین کاري رو 
 به هیچ کسي نمي دم 

 ..حتي شما دکتر  
شب کردم   شم دوخت که منم به گفته موحد  شوک زده به موحد چ تقوي چنان 

 زن و مرد با ناباوري به 
 موحد خیره شدن 

  
 داشت : موحد قدمهاي بعدیشو محکمتر بر
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شه ..تا - ضوب خبر دار ب سي از این مو ستیم فعال ک من و خانوم دکتر نمي خوا
 بعد از مراسم چهلم دکتر 

 که یکي از دوستان نزدیکم بودن ... علنیش کنیم .... 
  

 فشار دستش رو شونه ام بیشتر شد  
ضوب رو  ست این مو شو تکوني داد و در حالي که نمي تون تقوي لبهاي نیمه باز

 کنه گفت : هضم 
 متاسفم دکتر ..من ..یعني ..خوب  -
  

 موحد اونقدر عصباني بود که منم مي ترسیدم بهش نگاه کنم : 
به خاطر یه موضوعي که هیچ مدرکي ندارید من اجازه نمي دم ..جلوي چشم -

 من ..به زني که قراره 
   همسرم شه  ..تهمت بزنید ..من با چنین رفتارایي به  شدت برخورد مي کنم

  
 زن بهم خیره شد و ساکت موند که مرد گفت : 

 اخه اون تلفن ..یه جوري گفتن که ما دیگه شب نکردیم  -
  

 موحد عصبي رو به مرد گفتم : 
جناب ستتلحشتتور ...به حرمت اینکه پدر و مادر دوستتتم هستتتین من چیزي  -

 بهتون نمي گم وگرنه چنین 
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 ن به اون ...توهین به منه  توهیني رو نسبت به نامزدم نمي بخشم ...توهی
  

 تقوي حاال مهربون تر شده بود تا موحدو اروم کنه  
  

                     
  

شتي ..که ..دخترم اگه زودتر مي - خوب دخترم چرا هیچي نگفتي ...؟چرا گذا
 گفتي  دیگه کار به 

 اینجاها کشیده نمیشد  
  

بیاره  یه کتب درستتتو حستتابي موحد داه کرده بود و مي دونستتتم اگه تنها گیرم 
 بهم مي زنه ..براي 

 سکوتم ..براي خرابکاري که از قبل کرده بود که حاال کار به اینجا بکشه  
ستترم داد که نه ..اما با گله و صتتداي نستتبتا بلندي که بهشتتون بفهمونه چقدر 

 عصبانیش کردن  بهم 
 گفت : 

ه ازي بشه ؟...به جهنم کتو چرا هیچي نگفتي ؟.. چرا وایستادي ..با ابروت ب-
 همه مي فهمیدن ..مهم 

 تر از ابروت نبود که ...بود؟ 
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ست  چند قیقه پیش به چي فکر مي کردم حاال به چي ؟تنها راه حلي که مي تون
 منو از این بدبختي 

نجات بده ..که دیگه کسي اما و چرا نیاره ....دیگه کسي به خودش حم تهمت 
 زدن به منو پیدا نکنه  

حد براي حفظ ابروم چنین حرفي رو زده بود  من  که مو کار کرده بودم  چی
 ..حرفي رو زد که بایدتا اخرش 

 پاش وایمیستاد ... 
  

 اب دهنمو قورت دادم زن نگاهش دلسوزانه شده بود...ازش متنفر بودم  
 ببخش دخترم من قصد نداشتم که  -
  

 موحد طاقتش داشت تموم مشد که گفت : 
 ما باید بریم ...  ببخشید دکتر -

تقوي انقدر از دست خودش ناراحت شده بود که به سمت موحد اومد و گفت 
 : 
 دکتر حم بدید ..ما قصد بي احترامي نداشتیم  -
  

 موحد به سمتش برگشت : 
 فعال که شده ... -
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تقوي سرشو پایین انداخت ..و موحد دستشو روي شونه ام  و کتف گذاشت و 
  به سمت در حرکتم داد

 . ... 
  

                     
  

همونطور که دستتتش رو شتتونه ام بود درو  برام باز کرد ..حالم بد بود ..علیان 
 هنوز منتدر بود ...موحد با 

 دیدنش لبخند عصبي  زد و موقع رد شدن از کنارش بهش گفت : 
 ممنون -

 و اونم براش سري تکون داد و چیزي نگفت 
 دستشو از روي شونه ام برداشت و عصبي گفت :  از اتاق که بیرون اومدیم

 صیغه نامه ات کجاست ؟ -
  

 بغي سنگین گلوم نمي راشت حرف بزنم  
 چشماشو با حرص باز و بسته کرد و گفت : 

 کجاست فروزش ؟ -
  

 به هم هم افتادم : 
 نمي دونم ...یادم نمیاد  -
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 صداش اونقدر عصبي بود که مي ترسیدم بهش نگاه کنم 
 کر کن اون لعنتي رو کجا گذاشتي ...عجله کن ف-
  

فکر کردم اخرین بار توي جی  کوچیب داخل کیفم که یه زی  داشت گذاشته 
 بودمش  

  
 تو..تو کیفمه ..باید اونجا باشه  -
 عجله کن برو  کیفتو بیار ...فقط عجله کن ..من توي اتاقم منتدرتم  -
  

صورتم بهم ریخته بود ...با  سر و  ستن باید کجا برن تمام  قدمهایي که نمي دون
 سریع خودمو به اتاق 

به بچه ها در برابر نگاههاي عجی  و  بدن نگاه کردن  رستتتت رستتوندم ..و 
 غریبشون از داخل کمد به کیفم 

 چنگ انداختم و سریع به سمت اتاق موحد قدمهامو تند کردم   
از مرگ یوستتف خیلي وقت بود صتتیغه نامه رو نگاه نکرده بودم ..درستتت بعد 

 ..حتي بهش دستم نزده 
 بودم  
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وارد اتاقش که شتتدم ستتریع به طرفم اومد و درو بستتت ... تا درش بیارم ..اما 

 دستام مي لرزید .....دیگه 
نمي تونستتتم بفهمم دارم چیکار مي کنم که کیفو از دستتتم بیرون کشتتید و 

 خودش دروش باز کرد ... 
  

تم میزش رفت و کیفو گذاشتتت روي میز ..با استتترس ..و حالي نا اروم به ستتم
 قدمي به عق  رفتم و به 

 دیوار تکیه دادم  
سایلم رو  ست پیداش کنه کیفمو روي میز خالي کرد..تمام و صبي وقتي نتون ع

 میزش پخش شد 
یداش کرد ...برگه کامال مچاله  ...موحد ارومم ...بهم ریخته بود که بالخره پ

 بود ..درش اورد و بازش شده 
 کرد  

نگام که به برگه افتاد  متوجه شتتتدم من اینو  اینطوري مچاله نکرده بودم ..من 
 تاش کرده بودم اما برگه 

 معلوم بود سریع و از هول سر جاش برگردونده شده .. 
  

اما صدام در نمي اومد که به موحد بگم ..داغون بودم  که از کشوش یه کبریت 
 به سمت در اورد و 

 سطل زباله رفت  
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و در برابرچشتتماي پر اشتتکم شتتعله کبریت رو زیر لبه برگه گرفت و  به اتیش 
 کشوندش تا نابودش کنه 

عکس من و یوسف مقابل چشمام  داشتن مي سوختن و اشب من شدت مي  
 گرفت ... 

برگه رو تا جایي نگه داشتتت  که اتیش کل برگه رو در برگرفت و اون براي اینکه 
 گشتاش نسوزه توي ان

 سطل رهاش کرد و به سوختنش خیره شد ...با اطمینان از نابود شدن برگه  
.برگشتتت و نگاهم کرد ...داغون بودم ..افتضتتاه ..نفستتي کشتتید و گوشتتیشتتو 

 برداشت و سریع با یه جا 
 تماس گرفت ... 

 اضطراب و نگراني و ترس حاالم رو بد کرده بود ...صداشو مي شنیدم : 
 حاج اقا...دکتر موحد هستم  سالم -
 .... 

به زور براي حرف زدن با طرف مقابلش  لبخند مي زد و صتتداشتتو اروم نشتتون 
 مي داد: 

 بله ..نه اختیار  دارید حاج اقا ...ممنون راستش یه عرضي داشتم -
 دستامو به گوشام رسوندم  

 ... 
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مي فهمیدم محضر دارم موحد به یوسف  با محضردار تماس گرفته بود...حاال

 معرفي کرده بود که انقدر 
صتتمیمي باهاش داشتتت حرف مي زدو ازش مي خواستتت که به خاطر ابروي 

 پزشکي که دیگه نیست و 
من بدبخت  این صتتیغه رو اگه کستتي بهش مراجعه کرد بروز نده و به کستتي 

 اطالعات نده  
با اون قدمهایي عصبي نشون مي ...حرکت لبهاش و راه رفتن توي  طول اتاقش 

 داد وضع خیلي خرابه 
 که موحدم هول کرده  

  
تازه حاال که از اتاق تقوي  خارج شتتده بودیم ..معني حرف موحدو توي اتاق 

 درک مي کردم ..منو نامزد 
خودش معرفي کرده بود..چشتتمامو محکم روي هم گذاشتتتم ...ترشتتح استید 

 معده ام با شکم خالي به 
باعک شد..عم بزنم ..توي همون صحبت کردناش ..با صداي عم سمت گلوم 

 زدنم نگاهي به من 
انداخت ..دستتتمو به ستتمت دهنم بردم ...هنوز حرف مي زد اما با نگراني بهم 

 نگاه مي کرد  
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سوم با  ستم ... عم زدم  که براي بار  سمتم اومد ..باز نتون سو قطع کرد و به  تما
 عجله به پاهام قدرت 

به سمت سطل زباله اي که پایین روشویي کوچیکش قرار داشت دویدم دادم و 
 ..زانو زدم و خم شدم 

 و باال اوردم 
صداي زنگ اتاق موحد بلند شد .....اما موحد نگران به باالي سرم اومد ..باال 

 که اوردم ..سرمو باال 
ند لاوردم و  با پشت دست .... دستي به لبهام کشیدم و با گرفتن لبه روشویي ب

 شدم  
..شیر ابو برام باز کرد ..صداي زنگ جیغ مانند تلفن نا ارومم مي کرد...دستمو 

 بردم زیر اب که رفت تا به 
تلفن جواب داد...از اینه نگاهم بهش افتاد که خیره به من داشتتتت جواب مي 

 داد: 
 نه دکتر ...موضوب این حرفا نیست .. -
 ... 

 نه ناراحت نیستم .. -
 ... 

سري حرفاي بي دکتر ز- صیمو که نمي تونم بیام جار بزنم براي یک شخ ندگي 
 خورد 

 ..... 
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نه بهشون بفرمایید ناراحت نیستم ...نیاز نیست براي عذر خواهي بیان ..اونام -
 داغدارن ...هر حرفي 

 زود روشون تاثیر مي راره  
  

 کرد   ...اب همین طور مي رفت و من  از اینه به موحد و موحد به من نگاه مي
 نه ..خواهش مي کنم  -
  

                     
  
 .. 

 بله باید به بیمارام سر بزنم ..بعدا خدمت مي رسم -
 ... 

 خواهش مي کنم  -
شم  شد..اما من هنوز بهش چ شت ...و بهش خیره  سر جاش گذا شي رو  گو

 دوخته بودم ...داشت چه 
 بالیي سرمون مي اومد  

 یکي صیغه نامه رو دیده  -
 لبهام لرزید 

 دستش روي گوشي بود که سر جاش گذاشته بود و توي فکر فرو رفته بود 
سته - ستان مونده بود ..جالئي نتون شه که کیفت توي بیمار شبي با باید همون 

 بود کیفو بیاره میگفت 
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بخش خیلي بهم ریخته بود ...ما هم فکر کردیم چیزي توش نیستتتت ...براي 
 همین سخت نگرفتیم  

  
 پایین گرفتم  و شیر ابو بستم  سرمو 

 ل  پایینشو گاز گرفت و بیشتر توي فکر فرو رفت و گفت : 
 ممکنه  ازش کپي گرفته باشن .. --

  
شنیده  ساعت روي دیوار  صداي تیب تیب عقربه  شدیم ...تنها  ساکت  هر دو 

 مي شد ..هر دو وحشت 
دابو جمع و جور زده تنها به یه نقطه خیره شتتده بودیم که باید چطوري این گن

 کنیم که صداش از فاصله 
 نزدیب توي گوشم پیچید: 

 توي اتاق تقوي ..مجبور شدم اون حرفو بزنم  -
  

به چکه کردن قطره هاي اب که از شتتیر اب مي چکید و پایین مي افتاد خیره 
 شدم : 

 اگه نمي گفتم ..بدبخت میشدي ...تمام زندگیت تباه مي شد ... -
  

 دبخت مي شدم راست مي گفت ..ب
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باید یه چیزي مي گفتم که هي تو رو توي اون اتاق نکشتتن که وادار به حرف -
 زدنت کنن ..دکترو که 

 میشناسي ..هنوز دنبال قضیه اقبالیه ..تا ابروي بیمارستانشو حفظ کنه  
  

                     
  
  

ستم که روي لبه هاي ر شتاي د شار انگ شویيسعي کردم چونه ام نلرزه ...ف  و
 بودو بیشتر کردم  

 یه مدت مجبوریم این بازي رو ادامه بدیم ...تا دست از سرت بردارن -
  

 چشمامو بستم ...کلمه بازي برام معنایي نداشت 
ضرن طرف مقابلو - شون حا سم ...از ترس ابرو شنا من پدر و مادر یوسفو مي 

 تا حد خوار کردن از بین 
 ببرن ... 

  
 م باید خودمم فکر مي کرد

فروزش ..خودت بهتر از من مي دني چه بالیي ستترت مي یارن ..من واقعا -
 مجبور شدم  

سرم مي  شمم فرو افتاد پایین ...چرا باید این بالها  شه چ شب  از گو یه قطره ا
 اومد.؟.مگه چه گ*ن*ا*هي 
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 به درگاه خدا کرده بودم ؟ 
تان - مارستت کل بی عدش  یب دو روزه ..ب یاره  مي فهمن این حرفم خیلي دوم ب

 ...نمیشه جلوشو گرفت 
 ...حرفیه که زده شده  

  
شتم ..همش دروه ..همش پنهون کاري ..همش فرار  این زندگي نبود که من دا

 ..همش عذاب ...دیگه 
 دلم نمي خواست ...تا کي مي تونستم به این وضعیت ادامه بدم ... 

 دستامو از روشویي جدا کردم و سعي کردم صاف بایستم ...: 
 ن ...من  حالم خوب نیست .....مي تونم برم خونه ؟ م-

 نگران بهم خیره موند ... 
  

 فکرم کار نمي کرد ..دستي به صورتش کشید و گفت : 
 من مي رسونمت ... -

با تکون ستتر قبول کردم ...مهم نبود که کستتي بفهمه قراره موحد منو  راحت 
 برسونه ..گیج شده بودم 

 نبود  انقدر که این موضع اصال مهم
  

درو باز کردم ...قرار بود وارد چه جهنمي بشم ؟...یه تصمیم اشتباه  داشت کل 
 اینده امو نابود مي کرد  
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سمت اومد  شیدم ..هنگامه خنده کنان به  سختي روي زمین مي ک قدمهامو به 
 موحد با دیدنش سریع 

 عق  گرد کرد : 
 دم ..از خنده میمیري  اگه بگم چه خرابکاري کر-
  

 دستمو روي دیوار گذاشته بودم تا تعادل راه رفتنم بهم نریزه 
 جلوي دکتر سهند یه سوتي اساسي دادم ...خدا به دادم برسه -
  

 کاش باهام حرف نمي زد ...اصال حوصله اشو رو نداشتم 
یرم گفکر کنم سهند بدجور دوست داره ...با این سوتي که دادم یه چیزایم دست-

 شد .. 
 مرت  حرف مي زد و من فکر مي کردم سهند کیه ؟ 

  
 وارد اتاق شدیم کسي نبود ... 

 فکر کنم  همین روزا ست که براي خواستگاري ازت بیاد -
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شدم بلند کردم و پالتو مو  شتم اریت مي  سنگینش دا ستي که  از  سختي د به 
 برداشتم با چشماي 

 گرد شده ازم پرسید: 
 به این زودي ؟ داري مي ري؟-
  

قدرت تن کردنشتتم نداشتتتم ..همونطور پالتو به دستتت خارج شتتدم حتي یادم 
 نمي اومد کیفم کجاست 

 ... 
  

به دستتتت طول راهرو رو طي کردم هنگامه متعج  از رفتار غیر ارادیم  پالتو 
 لحده اي ایستاد و بعد به 

 سمتم اومد و گفت : 
 خوبي؟..رنگ به صورت نداري .. -
  

صبر پایین رفتم ..بازم به دنبالم اومد ..بازومو گرفته پله ه سر  ا رو یکي یکي و 
 بود که نیفتم  

  
           

  
 اوار توروخدا کجا داري مي ري ؟..کم کم دارم مي ترسم  -
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وارد محوطه که شتتدیم احستتاس کردم بازه که باز باال بیارم ... با دیدن باغچه 

 کوچیب ..پالتو رو رها کردم 
انو زدم و دستتتمو لبه هاي جدول هاي کوتاهش گذاشتتتم و باز باال اوردم و ز

 ..هنگامه ترسیده از حالم 
 ..پالتومو از روي زمین برداشت و دلسوزانه پرسید: 

 کجا مي ري برسونمت ؟ -
 چشمامو بستم و باز کردم و گفتم : 

 پارکینگ -
سمت ب سرم گیزیر بازومو گرفت و بلندم کرد و منو بي حرف به همون  ج رد ...

 مي رفت ...موحد بي 
 قرار جلوي ماشینش منتدرم ایستاده بود  

  
 هنگامه با ترس گفت : 

واي موحد ..حاال چي بهش بگیم ؟ چه شتتانستتي داریم ما...اي خدا  ..تو -
 چیزي نگو خودم درستش مي 

 کنم ..هیچي نگیا..که حالمونو مي گیره  
  

 بیچاره هنگامه که  سر کار بود  
نه این خیلي می- نه  به ؟ یدا کنیم ..خو مارو پ هاي بی مدیم یکي از همرا گیم او

 ناجوره ..اي خدا  
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 حاال چي بگیم ...؟ 
 نزدیکتر که شدیم ..موحد درو جلو برام باز کرد هنگامه سریع بهش سالم کرد 

  
موحد نگران  از حالم ..اصال یادش رفت جواب سالمشو بده که هنگامه گفت 

 : 
 قت استراحتمون بود ..ما هم گفتیم یه چند دقیقه بیایم بیرون .. دکتر االن و-
  

 هنگامه توي عالم خودش بود که موحد بهش گفت : 
 کمب کن که بشینه جلو  -

هنگامه شتتوک زده به موحد خیره شتتد تا حدي که موحد دوباره حرفشتتو تکرار 
 کرد : 

 گفتم کمکش کن ..چرا منو نگاه مي کني ؟ -
  

            
  
  

شم  ....  سوار ب شین برد و کمکم کرد که  سمت ما شده ... منو به  هنگامِه گیج 
 نگاهش مرت  بینم و 

من و موحد مي چرخید ...موحد در ستتمت منو بستتتت و بدون اینکه بخواد 
 چیزي به هنگامه بگه ماشینو 
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 دور زد و سوار شد  
به من خیره شتتتد .. باز عق  رفت و  با دهني  قدمي رو  .موحد هنگامه چند 

 دستشو گذاشت پشت 
 صندلي من و دنده عق  گرفت   

شد  شروب مي  شت  ستان تازه دا شد ..دا نگاه هنگامه لحده اي از ما جدا نمي 
 ... 

ساعتي بود که  همین طور تو  خیابونا  مي چرخید ...ارنجشو به لبه شیشه تکیه 
 داده بود و پشت 

 ونو نگه داشته بود دستش رو  روي لبهاش گذاشته بود و با یه دست فرم
توي فکر بود....منم توي فکر بودم ...گاهي گوشه ل  پایینشو گاز مي گرفت و 

 اخمش بیشتر مي شد 
 و گاهي نفسي بیرون مي داد و باز فکر مي کرد ... 

  
 بعد از چیزي نزدیب به یب ساعت با نفسي که بیرون داد با ناراحتي گفت : 

 فت گذاشته بودي ؟ اخه براي چي صیغه نامه رو توي کی-
  

ستترمو بلند کردم ..هنوزم داشتتت فکر مي کرد ... لبهام خشتتب شتتده بودن 
 ..نگران  

 دستي به گونه و لبه مقنعه ام کشیدم و گفتم : 
بعد از اون شتتبي که پلیس ما رو گرفت ..ترستتیدم که باز مشتتکلي پیش بیاد -

 ..اگه اون ش  صیغه نامه 
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ته بودم .. براي داشتتتیم پلیس بهمون گیر نمي داد. گذاشتت .. منم توي کیفم 
 احتیاط .....که بعد از مرگ 

با اون راحت ترم  ما  یادم رفت ...کیفاي دیگه اي هم دارم ..ا به کل  یوستتف 
 ..بیشتر از اون استفاده مي 

کنم ..توي همونم گذاشتتته بودم که کامال بي خبر بودم ازش ...یعني بعد از 
 مرگ یوسف بهش فکر 

 نکرده بودم  
  

شه ...؟حالمم  شد ازش بپرسم حاال چي می شو بیرون داد... روم نمي  س باز نف
 زیاد خوب نبود ..دوتامون 

 به شدت نگران بودیم ... 
مال هم مي دم نتونستتتن - که احت باشتتن ... ته  نه فقط ازش کپي نگرف خدا ک

 ...چون اوني که مي خواد 
صیغه نا سریع  صله موش دووندن نداره .. شون مي نابودت کنه ...حو مه رو برا

 فرستاد که با دلیل و سند 
 از بیمارستان بیرون بندازنت  

  
 لباشو با زبون تر کرد و کمي تو جاش جا به جا شد و گفت : 
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 فقط موضوب اینه که ...کي این کارو کرده ؟ -
  

ستم مي خواد چي بگه  سمتم چرخوند و نگاهم کرد ..مي دون شو به  سر اینبار 
 ي همین گفتم : برا
دکتر کلهر اخالقاي بد و خاصتتي  داره ... اما از این کارا نمي کنه ...مطم نم  -

 حتي روحش  از این صیغه 
 نامه خبر  نداره ... 

  
 پوزخند زد : 

 از کجا انقدر مطم ني ؟ -
  

که بخوام ازش  گذاشتتتم ...حرفي نزدم ....هومن ادمي نبود  هامو روي هم  لب
 ي دفاب کنم ..اما م

صیغه کردیم ..طاقت نمي  سف باهم  ست من و یو ستم هومن اگه مي دون دون
 اورد...ادم جاه طل  

..خود خواه و مغروري بود ..نمي تونستتت تحمل کنه ... هر طوري که بود یه 
 کاري مي کرد ...و این همه 

 مدت صبر نمي کرد  
  

 بازم سکوت شد و  باز موحد آغاز کننده حرف بود  : 
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 هم  حرفي زدیم که  ..  جلوي تقوي-
  

یه دفعه ساکت شد ...چشمامو بستم ...داشتم موحدم با خودم نابود مي کردم 
 ..اونم به خاطر اینکه 

 فقط مي خواست هوامو داشته باشه  
  

دوباره توي فکر فرو رفت  ..بغي کردم ...اما  بغي هم نمي تونستتت چیزي 
 از دردامو کم کنه ...خیره به 

شتم ی سیر زندگیمو با جلو ..دا صمیماتي که همه م صمیماتي مي گرفتم ...ت ه ت
 موافقتش تغییر مي 

 داد...اوم یه تغییر اساسي  
  

با تصمیمي که نمي دونستم درسته یا غلط ... لبهامو به حس و بي جون از هم 
 حرکت دادم .. 

 خسته شدم از این تقدیر که هي مدام داره  تکرار میشه و مدام مي خواد زمینم-
 بزنه  

  
 نیم نگاهي بهم انداخت ... 
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نه از  لت ... جا نه از خ بازي گرفتم ... به  هامو  گاهش نکردم ..انگشتتت حتي ن
 حج  و حیا..فقط براي اینکه 

به مي  به خودم مستتلط بشتتم ...خودخواهي محي داشتتتت بهم غل کمي 
 کرد...حم نداشتم چنین چیزي 
حرفي که زده ..زندگیشتتو نابود کنم ..با خودم  رو بگم ..حم نداشتتتم به خاطر

 داشتم کلنجار مي رفتم 
...گفتن این حرف ...کوچیب کردن خودم و صد البته تو منگنه گذاشتن موحد 

 بود ... 
  

تمام طول مستتیر با خودم فکر کرده بودم ...باید یه جاي این زندگي رو محکم 
 مي کردم که هي اینور و 
اون چرخ نزنه ...سخت بود ...اگه میگفت نه ..خیلي  اونور و توي دست این و

 کوچیب مي شدم ... 
  

به در خواستتتت خواستتتگاریش جواب رد نمي دادم  کاش از همون روز اول 
 ...اونوقت هیچ کدوم از این 

 مشکالت نبود... 
حتما که نباید ادم با عشم زندگي کنه ..عشم نتیجه اش شد هومن ..هومني که 

 به دنبال ثروت 
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سفي که االن زیر خروار ها خاک خوابیده بود  ...چه ر شد نتیجه اش یو فت ..
 احمقي بودم که دنبال 

 عشم بودم ...دنبال خواسته دلم بودم ... 
  

ادم توي زندگي ..بعد ها شم مي تونه عاشم بشه ..توي طول زندگي..هر چیزي 
 مي تونه پیش بیاد و 

 ناک نبود ..که من فکر مي کردم .. اتفاق بیفته  ...تحمل موحد انقدرام  وحشت
  

ندگي  که تقوي از شتترم کاري کرد  که جلوي تقوي  گه همین خودش نبود  م
 سرشم باال نیاره ..اما هومن 

 و  یوسف کي اینطوري هوامو داشتن ...؟ 
که مي دونم  با این که بهش بگم ... که بهش بگم .. مد  به زبونم مي او مدام 

 خواسته نابجاییه ... اما اگه 
نوزم فکر مي کنه که مي تونیم کنار هم یه زندگي اروم بي دغدغه ....داشتتته ه

 باشیم .. من دیگه 
شه  ساکت و خانوم ... باهاش مي مونم ..براي همی حرفي ندارم ...تا اخر عمر 

 .. 
  

ولي واقعا بي انصافي بود..خیلیم بي انصافي بود ... مي خواستم  خودمو بهش 
 تحمیل کنم ..اونم  
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صال اون براي  شاید ا شت خردم مي کرد.. فرار از تمام حرف و حدیثایي که دا
 براي خودش برنامه هاي 

 دیگه اي داشت ...چرا داشتم یه طرفه براي خودم و اون تصمیم مي گرفتم ؟ 
  

سریع از حرفي که مي خواستم بزنم  پشیمون شدم ...با چه جراتي مي خواستم  
 این حرفو بزنم 

شکم در اومد براي فرار از این همه بال ...پلکهامو محکم رو شتم و ا ي هم گذا
 داشتم چیکار مي کردم ؟ 

  
             

  
  

رهنمو از اون اراجیف پاک کردم ...و بهترین تصمیمي که فکر مي کردم درسته 
 رو گرفتم و گفتم : 

من فکرامو کردم ..بهتره دیگه توي این شهر نباشم ..اصال بهتر تو دید نباشم  -
 .خسته ام ..اونم خیلي .

 خسته ...شاید از ندرتون ادم ضعیفي به ندر برسم .. 
اما توي یکستتال گذشتتته ...زندگیم اونقدر دستتتخوش تغییرات شتتده ..اونقدر 

 روه و جسمم عذاب کشیده 
 که مي دونم فعال تحمل سرپا ایستادنو ندارم .. 
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.نمي دونم اشتتتباه از من امروز اگه شتتما نبودید ...به حتم بیرونم کرده بودن ..
 بود یا یوسف ..شایدم 

دوستتت داشتتتمون از اولم اشتتتباه بود..مي دونستتتم کار اشتتتباهي و تن دادم 
 ..کشیده بودم و باز خودمو 

 درگیرش کردم  
  

ستترمو بلند کردم به ستتمتش ...اروم ماشتتینو به ستتمت خیابون هدایت کرد 
 ...واقعا تصمیم دیگه اي 
شد گرفت ..هر کي  ست نابودم کنه نمی شت برام برنامه مي چید مي خوا که دا

 ...و معلوم بود ساکتم 
 نمیشینه : 

 دکتر ..من دیگه بیمارستان نمیام ...  -
  

 ماشینو نگه داشته بودو بهم خیره شده بود ... 
اشتتکم هر لحده آماده جوشتتیدن بود..واقعا تحقیر آمیز شتتده بودم ..اما باید 

 کسي  جاي من مي بود تا 
 ردمو مي فهمید د
تا حد جنون پیش مي برد...حم   درد تنهایي و راحت برچستتت  خوردن ادمو 

 داشتم حرفایي به زبون 
 بیارم که خجالت اور بود ...اما چه خوب که نگفته بودم 
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من ..من ...سر قضیه دکتر اقبالي  نابود شدم دکتر ...خیلي باید پرو باشم که -

 هنوز سرپام ... 
ه ادم بي ابروام ...بعد از       ستتال از دکتر کلهر جدا شتتدم جلوي شتتما هم ی

 ....اونم به خاطر یه دلیل 
 مسخره ...بعدشم که نفهمیده و نسنجیده با یوسف صیغه کردم 

ست که همه فکر مي کنن  شما شم .....به لطف  ضي با .باید از ندرتون ادم عو
 من یه زن مطلقه ام 

 رویي برام نمي مونه ... وگرنه قضیه یوسفم بدونن ...دیگه اب
  
  

             
  

دکتر تقوي و نگاهشتتو که امروز دیدم ...فهمیده ام شتترایط از اوني هم که فکر 
 مي کردم ..خیلي بدتر 

 ..خیلي دکتر .. 
 شما  امروز  یه حرفي رو زدید  ..که ابروم حفظ بشه ...خیلیم مدیونتونم ... 

  
شنگش سرمو پایین انداختم ...باید با دن شکیم ..با همه اون اروزهاي ق یاي پز

 خداحافدي مي کردم 
 ...دکتر مي شدم اما بي ابرو مي شدم به چه دردم مي خورد اخه ؟ 
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 برمي گردم پیش پدر و مادرم ... -
  

 یاد مادرم و فیروزه خانوم افتادم ..با اشکاي توي چشمام  خنده ام گرفت : 
...خودشتتم نتونته اطرافیانش مي مامانم دستتت به شتتوهر پیدا کردنش خوبه -

 تونن ..مثل همون فیروزه 
 خانوم ... 

  
 چشمامو محکم بستم و باز کردم ... 

توي شتتهرستتتون ادم بدون پزشتتکي هم مي تونه زندگي کنه ..چه ایرادي داره -
 ...زن یه ادمي میشم که 

 یا زنشو طالق داده یا زنش مرده ...چندتا بچه هم داشت ایرادي نداره ... 
  

خوبیش اینکه دیگه دستتتت از ستترم بر مي دارن ...مي شتتینم تو خونه ام  و 
 اشپزیمو  مي کنم ..خونه 

 داریمو مي کنم ... 
  

شتم چرت و پرت مي گفتم ؟..من کجا مي  شدت گرفت ..اخه چرا دا شکم  ا
 تونستم با اون وضعیت کنار 

شت م ...دلم ه بودبیام ..عمري از زندگیمو براي این رشته که دوستش داشتم گذا
 نمي اومد ..دوتا 
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 دستمو روي صورتم گذاشتم ...و زدم زیر گریه  
  

موجود بدبخت و حقیري که مي گن منم ...عین این بدبخت بیچاره ها جلوي 
 چشماي موحد زده بودم 

 زیر گریه ...از ناتوانیم ..از درموندگیم  
  
  

             
  

ه دلم راضي به اجراش نبود  ...تمام درا تصمیمي هم گرفته بودم که یه درصدم ت
 به روم بسته شده 

صدایي از بین لبهاي  شت  که  بودن ...هیچ روزنه اي براي امیدواریم وجود ندا
 موحد به گوشم رسید 

...یه صداي قاطع و محکم ..صدایي که توش ترحم نبود ...ناچاریم توش نبود 
 :.. 

  
ر خواستتتگاري رو بذارم ...ندر خودت بهتره توي این هفته با خانواده ات قرا-

 چیه ؟ 
  

با دهني نیمه باز ...دستتتامو به آهستتتگي  از روي صتتورتم برداشتتتم  و حیرون 
 بهش خیره شدم  
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سعي کرد لبخند بزنه ...چه اعصابي ازش بهم ریخته بودم که اشفته به ندر مي 
 رسید : 

 زن  طالق داده ...تو کهبراي تو که فرقي نمي کنه زن یه ادم  زن مرده بشي ..یا -
 مي خواي تحمل 

 کني و بسوزي و صداتم در نیاد ... 
  

 نگاهش م*س*تقیم توي چشمام بود: 
 خوب چرا منو تحمل نمي کني؟... -
  

 مکثي کرد و بعد ادامه داد: 
توي اتاق امروز بهت گفتم ....باید این بازي رو ادامه بدیم ...خوب حاال چه -

 زي اشکالي داره ..این  با
 واقعي باشه ..هر دوتا همدیگرو تحمل مي کنیم ..تو منو...من تو رو ... 

  
توام براي حرفه اي که این همه زحمت کشي ...نقشه هاي الکي و بي فکر نمي 

 کشي که یه شبه 
سي  شم  یه ادم احمم به ندرم مي ر صورت پی ولش کني و بري ..چون در اون 

 ... 
  

 بودم که ببینم داره راست مي گه یا نه :  با ناباوري به چشماش خیره شده
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میشه همه کارا رو دو هفته اي جمع و جور کرد ...اصال میشه عقد و عروسي -
 رو یه جا گرفت  

هوم ؟چي میگي ؟راحت مي ریم ستتر خونه زندگي خودمون ...دیگه حرفیم 
 نمي مونه ... 

  
  

         
  

ش  با پدرت تما س مي گیرم و براي اخر ه ستگاري رو مي من ام فته قرار خوا
 رارم ...مراسمم مي 

 ندازیم بعد از چهلم یوسف .... 
  

 چشام گشاد شده بودن ...موحد چي مي گفت ؟گوشام درست مي شنیدن ؟ 
  

خود تقوي که نه ولي منشتتیش حتما همه جا رو پر کرده ..اونم پر نکنه این -
 علیان پر مي کنه  
 به خنده افتاد ...: 

پیش تقوي ... اونم از ستتر اتفاق اونجا بود ...و دیده بود که پدر و رفتي بودي -
 مادر یوسف دارن درباره تو 

 با تقوي حرف مي زنن ...پسر تیزیه همه چي رو فهمیده بود ... 
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ستتریع بهم زنگ زد ..خداروشتتکر به موقع رستتیدم  وگرنه اگه  نمي رستتیدم 
 ...خانم همه چي رو مي 

 ودتو  بدبخت مي کردي که  ... راشت تو کفه  و دو دستي خ
  

 ..مدامم که اشکتم  دم مشکته ..تا تقي به توقي مي خوره ..گریه مي کني  
البته خداروشکر مثل بقیه فرت فرت  زیاد گریه نمي کني ...سعي کن این گریه 

 رو کال حذفش کني  
  

 خندید...البته مثل همیشه از ته دل نبود ..معلوم بود به اجباره  
  

یا ..مي خواي از ای- بازي برات مرخصتتي رد مي کنم ...ن پارتي  با  ن هفته رو 
 فردا برو خونه پدرت ..چیزي 

هم به اخر هفته نمونده ..ستته روز ...هفته دیگه ام که چهلم یوستتفه ...تموم که 
 شد ..من و توام 

 زندگیمونو شروب مي کنیم ..خوبه ؟ 
  

فشو زده بود...دو به شب بودم اصال نمي دونستم چي باید بگم ...حاال که حر
 ...منتدر جوابم بود ..گیج 

سخته یا نه ..من مي  صال به این فکر نمي کردم ..زندگي باهاش  شده بودم ...ا
 تونم تحملش کنم یا 
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 نه ..فقط به این فکر مي کردم که حرفاش شوخي نباشه  
  

ني که کفروزش کوه نمي خواي جا به جا کني که ؟نکنه باید باز بشتتیني فکر -
 ایا قبول کني یا نه ؟ 

  
  

              
  

شیدم ...با چهره اي ناراحت و  ستم و باز کردم ..ازش خجالت ک تند پلکهامو ب
 نگران بهم چشم دوخته 

بود معلوم بود یه راه حل ارائه داد و نگرانیش از وضتتعیت بیمارستتتانه ..منم 
 نامردي نکردم ..حاال که 

 نه مي اوردم ؟...با این راه ..راحت مي شدم ...  خودش گفته بود چرا اخه و
  

هاد داده بود  گاهمو ازش گرفتم ...وقتي خودش پیشتتن یه دادم و ن ق  تک به ع
 ..پذیرفتنش که کوچیب 

سقف بودن ما رو مي  شاید زیر یه  شدم ... کردن خودم نبود ...تازه راحتم مي 
 تونست بهم عالقه مند 

ي هم گذاشتم و اب دهنم رو قورت دادم  و گفتم کنه ...البته شاید... لبهامو رو
 : 
 پس اخر هفته منتدرتونیم  -
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تابلو بود که به دنبال راه فرارم از این مصتتیبتا ...اونم خوب فهمید  و با همون 

 چهره گرفته لبخند زد ..و 
 چند ثانیه اي بهم خیره موند...دیگه نمي تونستم نگاهش کنم .... 

  
شیمون ن ستم چه زندگي براي اینکه پ شو داده بودم ...نمي دون سریع جواب شه ..
 در انتدارمونه ..قراره 

چي پیش بیاد و قراره چطوري ما دو نفري که همو دوستتت نداریم باهم زندگي 
 کنیم ... 

نه اینکه ازش متنفر بودم ..اما فقط به عنوان استتتاد براش احترام قائل بودم و به 
 اندازه همون نسبت 

دوسش داشتم  ..اما اینکه به عنوان همسر دوسش داشته باشم  استاد شاگردي
 ...نمي تونستم 

 ..مطم نم اونم همینطور  بود ... 
دستي به صورتم کشیدم  و از شیشه به بیرون خیره شدم ...صداي نفسي رو که 

 بیرون داد شنیدم 
 ...چه راه حلي براي خودمون پیدا کرده بودیم ... 

شده بود  حاال به جاي نگراني...  سرازیر  این ترس از اینده بود که توي وجودم 
 ...و منو مي ترسوند ...به 
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راه که  افتاد ... زیر چشتتمي نگاهي بهش انداختم ....حس عجیبي بهش پیدا 
 کرده بودم ...ته دلم یه 

ستم  شم ...مي دون سعي کردم چندتا نفس عمیم بک شده بود... جورایي خالي 
 خودشم به زور این 

 مسخره رو داده ...و هردو براي گول زدن خودمون ...قبولش کرده بودیم   پیشنهاد
  

 فصل شانزدهم : 
از ماشتتین که پیاده شتتدم ...ستترجام لحده اي ایستتتادم ...این شتتهر من بود 

 ...شهري که توش به دنیا و 
 بزرگ شده بودم ... 

ور شتتتده ادما با همون خلم و خو بودن ...انگار خیلي وقت بود که از اینجا د
 بودم و دوباره برگشته بودم 

به نقطه اولم .....نفسي کشیدم تا از هواي شهري که فکر مي کردم نسبت بهش 
 غریبه 

 شدم ...کمي به ارامش برسم  
شته بودمم  ست م*س*تقیم خونه برم  ..از قراري که با موحد گذا دلم نمي خوا

 دو روزي مي گذشت .. 
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ته بود..بهم زنگ زد و گفت  پدرم فرداي روزي ماس گرف هاش ت با که موحد 
 خواستگار دارم ...حتي ازم 

 ندرمو پرسید و خواست بدونه که موافم اومدنشون هستم یا نه  
منم گفته بودم بیان ...مشکلي ندارم ...مادرم هم هزار بار زنگ زد تا ببینه طرف 

 کیه ...اما از تمام 
دادم ...تمام دیروزو خواب بودم ..بلیطمو   تماساش فقط به دو ..سه تاش جواب

 براي ش  گرفته بودم 
 که صبح برسم .. 

اما به همشون گفته بودم فردا مي رسم خونه ...قدمهامو به سمت میدون و اون 
 راننده هایي که داد 

 مي زدن ...و مسافر جمع مي کردن جهت دادم  
  

م اما محي احتیاط چمدونمو حرکت دادم ..مي دونستتتم زیاد موندني نیستتت
 چند دست لباس اضافه  به 

 همراه  وسایلمو اورده بودم . 
  

ستاني که پدرم توش کار مي کرد  شینا انداختم با دادن ادرس بیمار نگاهي به ما
 به راننده ماشین 

 ...مقصد بعدیمو مشخص کردم 
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شین پیاده شیدم و با دادن کرایه از ما سیدم ...اهي ک ستان که ر  به جلوي بیمار
 شدم ...جلوي 

صلي به  سمت در ا سته چمدونو باال دادم و به  شلوه بود ...د بیمارستان خیلي 
 راه افتادم  

  
به نماي ورودي بیمارستاني که پدرم توش کار مي کرد خیره شده بودم ...اینجا 

 جایي بود که پدرم 
 براي در اوردن یه لقمه نون صبح تا ش  جون مي کند و صداشم در نمي اومد 

ضولي کنه ..برعکس مادرم م شت تو کار دیگران ف ست ندا رد آرومي بود ...دو
 که عاشم حرف زدن 

 بود..پدرم ترجیح مي داد سکوت کنه  و بیشتر شنونده باشه .. 
کمي از اخالقم رو از پدرم به ارث برده بودم ...دلم مي خواستتت اول پدرم رو 

 ببینم ...حوصله خونه رو 
پدرم رو مي خواست ...دستم به سمت بند کیفم رفت نداشتم ...دلم فقط االن 

 و انگشتام دور بند قفل 
 شد ..و به راه افتادم  

  
بیمارستتتان شتتلوغي بود..یه بیمارستتتان دولتي که یه لحده هم خلوت نمي 

 شد...البته انچنان 
شد   سوب مي  ستان بزرگ مح شت ...فقط یه بیمار صص ندا شکهاي متخ پز

 ...راهو بلد بودم ... 
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به  نه ... و یکه بخوره ... لبخند  پدرم .... از اینکه االن منو اینجام ببی از چهره 

 لبهام اومد..پله هاي 
فرستوده بیمارستانو یکي یکي با ارامش طي کردم ..عجله اي براي زود رسیدن 

 نداشتم 
  
  

                     
  

شدم ...غلغله بود..یکي مي دوید... یکي با پ ستار بحک مي کرد وارد راهرو  ر
 ..چند نفري پشت در اتاق 

ضیا هم روي  ستاده بودن ..بع سرنگ به انتدار ای سرم و  سه هاي  تزریقات با کی
 صندلي هاي ابي وسط 

 سالن به انتدار نوبتشون نشسته بودن .. 
  

به خطاي رنگي روي دیوار ..به رنگاي زرد و قرمز خیره شتتدم ..رنگایي که هر 
 مي  کدوم منتهي به جایي

شتتدن .....و بعد به راهرویي که منو م*س*تقیم به طبقه پایین و پیش پدرم مي 
 برد چشم دوختم  
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که توي عمم  هایي  له  عد پ هاش پیش رفتم و ب تا انت مت راهرو رفتم .. به ستت
 تاریکي فرو رفته بودن 

..حراراتي که از پایین مي اومد توي این سرماي زم*س*تون هم ....ادمو اریت 
 ...  مي کرد

  
شون  سیدم ..دیگاي داغي که از شپزخونه ر سالن ا اخرین پله رو که رد کردم به 

 بخار در مي اومد اولین 
چیزایي بودن که به چشتتم مي اومدن .....صتتداي جلیز و ویلیز ستتی  زمیني 

 هایي که در حال سرخ 
ست مي کردن و مردایي که با مالقه هاي بزرگ  ساالد در شده بودن ..زنایي که 

 ن دیگا رو هم مي درو
 زدن 

  
شنا  شده بود..از غریبه بودنم ... از نا آ سر چرخوندم ..نگاه چند نفر روم ثابت 

 بودنم ..پدرم رو نمي 
 تونستم پیداش کنم ... 

  
سالن بزرگي بود ..اما جاي پنهان شدني نداشت ...صداي کوبیده شدن قاشم 

 و در دیگا ...اعصاب رو 
 بهم مي ریخت ... 
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ت مردي که با پارچه مچاله شده دستش عرق روي  پیشونیش رو خشب به سم
 مي کرد و منتدر اب 

 کش کردن برنج بود رفتم   
 با تعج  نگاهي به سرتا پام انداخت ..:  

 سالم خسته نباشید  -
  

 فقط سرشو تکون داد و من ازش پرسیدم : 
 اقاي فروزش نیستن ؟ -
  

                      
  
  

 تاش ... پیشوني و محل رویش موهاشو خاروند و گفت : با انگش
 رفته باال..پیش اقاي عنبري ..حسابدار بیمارستان  ..االناست که برگرده ... -
  

نگاهي به دور و برانداختم ...خیلي گرم بود ..هیچ کدومشتتونم نمي شتتناختم 
 ....بهتر بود باال مي رفتم  

  
 حسابداري کدوم قسمته ؟ -
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 ه باالست ..از هرکي که  بپرسید بهتون نشون مي ده همین طبق-
  

نفستتي بیرون دادم و با تشتتکري ازش براي فرار از گرما... به ستتمت پله ها 
 قدمهامو تند کردم  

  
ساده   صلي ..با چند تا پرس و جوي   سالن ا دوباره اون پله هاي تاریب و بعد 

 حسابداري رو پیدا کردم 
 سابداري رسیدم ....با در بسته اش مواجه شدم اما  وقتي به پشت در اتاق ح

شون مجبور  شدن از نبودن ستگیره رو باال و پایین کردم ..و با مطم ن  چند بار د
 شدم برگردم به سمت 

صداي داد و بیداد چند نفر   شو بگیرم که  شماره ا شیمو در اوردم تا  سالن ...گو
 از داخل  یکي از اتاقو 

 ي دکمه سبز فشار بدم ... مانع شد تا انگشت شستم رو رو
هاي  بازو که  تا مرد  تاق رفتم ...دو مت ا به ستت گاه مي کردن .. به در ن مردم 

 پیرمردي  رو گرفته بودن وسط 
اتاق ایستاده بودن و با زني که مقابلشون با روپوش سفید ایستاده بود بحک مي 

 کردن 
  

 زن مرت  صداشو مي برد باال و مي گفت : 
 م ..چرا نمي فهمید ؟ اقا تخت خالي نداری-
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 یکي از پسرا که چهارشونه بود  و عصبي  به ندر مي رسید گفت : 
 زنگ بزن ریاست ...مگه شهر هرته که  جا نداري ؟ -
  
  

                
  

 زن دستشو برد باال و گفت : 
 اره شهر هرته ..ما اینجا جا نداریم ببرش  بیمارستان خصوصي  -
  

 با دهني کف کرده از بحک زیاد داد  زد و گفت :  اون یکي داه کرد و
 پول خصوصي رو داشتیم که اینجا انقدر منت توي دماه باال رو نمي کشیدیم  -
  

نگاهم به پیرمرد افتاد که بي حال و رنجور به زور دستتتاي دوتا پستتر... ستتر پا 
 ایستاده بود . 

  
را ي توي دست یکي از پسزن باز داد زد تا بیرونشون کنه ...نگاهم که به پوشه 

 افتاد و برگه نوار قلبي 
ستم  ش شون  .. ست که از گوشه اش بیرون زده بود و داروهاي توي کیسه اي تو د

 رو خبردار کرد که  
 ..پیرمرد مشکل قلبي باید داشته باشه ..به سمتشون رفتم و گفتم : 
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 مشکل پدرتون چیه ؟ -
  

لي نتدر نوبتم هستم   و براي فضوپسر فکر کرد منم یکي از ادمایي هستم که م
 اومدم تو  براي 

 همین .....اهمیتي بهم نداد و گفت : 
 بابا دکتر که مي تونه بهش یه نگاه بندازه ... -
  

شکل پیرمرد چیه  شیدم تا ببینم م ستش بیرون ک شه رو از زیر د پوفي کردم و پو
 ..چون مي دونستم اگه 

شه یه ثانیه هم یه  شته با شکل قلبي دا ست م م ست ...زمان را نباید از د ثانیه ا
 دادم ... 

  
 پسر عصباني از کارم خواست سرم داد بزنه که اخم کردم و گفتم : 

چته ؟ ...چرا صتتداتو هي مي بري باال ؟...من متخصتتص قلبم ...بذار ببینم -
 مشکل پدرت چیه ؟ 

  
اي شتتکزن ابروهاشتتو با تمستتخر داد باال و پستتر با این فکر که من یکي از پز

 بیمارستانم سریع به سمتم 
 چرخید و مودبانه گفت : 

پدرم یه بار ستتکته زده ...از صتتبح هي مي گه درد دارم ..اینجا هم که اوردیم -
 هیچ کس نگاش نمي کنه 
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 ..یا میگن دکتر االن نیست ..یا میگن تخت نداریم ... 
  

                  
  
  

..اما هیچ کسي هم جوابگو نبود ..این  نباید تو کار بیمارستان دخالت مي کردم
 بدبختا هم گ*ن*ا*ه داشتن 

 ...شاید هم من زیادي دلسوز بودم .. 
 پدرتو بخوابونید  رو ي همین تخت   -
  

 زن کفري به سمتم اومد و گفت : 
 تو کي هستي که براي خودت هي دستورم مي دي ...به چه حقي  -
  

 و جلوي چشماش نگه داشتم و گفتم :  دست کردم  تو کیفم و کارتمو در اوردم
نمي فهمي مشتتکل قلبي داره ..هر ان ممکنه بالیي ستترش بیاد ...یه بارم که -

 سکته زده ..یه نگاه به 
 رنگ و روش بنداز ...میمیري ارجاش بدي به یه دکتر متخصص ؟ 

  
 صورتش قرمز شد  و به تندي گفت : 

 م توي امور اینجا رو ندارید  شما دکتر این بیمارستان نیستید ..حم دخالت-
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گوشتتي معاینه اي که روي میز بودو  از روي میز برداشتتتم و به صتتداي قل  

 پیرمرد که حاال روي تخت داز 
 کشیده بود گوش دادم .....ضعیف مي زد .....نگران از وضعیتش سریع گفتم  

 الي سرش  اباید سریعتر  بره بخش مراقبتاي ویژه ...تا دکتر بیمارستان بیاد ب -
  

 زن بادي به دماغش انداخت و دست به کمر گفت : 
جا - نداریم ...پزشتتکم االن نیستتتت ....فکر کردي این خالي  خت  خانوم ت

 کجاست ؟ ..یه بیمارستان ساده 
 ..تهران نیستش که  ...من کجا ببرمش ؟نکنه باید به شمام جواب پس بدم ؟ 

  
 برگشتم و از پسرش پرسیدم : 

 مصرف مي کنه ؟  چه داروهایي-
  

 کیسه داروها رو بي معطلي به سمتم گرفت  
  

                 
  

 به همشون نگاهي انداختم  و به زن گفتم : 
ستتریع براي این یه تخت جور کن ...اگر اتفاقي براي این مرد بیفته ..خودم -

 اولین نفري هستم که علیه 
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 یت به جون ادما  ات شکایت مي کنم براي کم کاریت ..براي بي توجه
  

 صورتش قرمز شد و به سمت تلفن روي میزش رفت ... 
با جایي  فکر کردم حتما مي خواد یه تخت خالي پیدا کنه ... اما م*س*تقیم 

 براي بیرون روندن من تماس 
گرفته بود که صتتداي نفس زدناي پیرمرد بلند شتتد ...و دستتتش از روي قفستته 

 سینه اش سر خورد  و 
 . پایین افتاد 

زن بي خیال هنوز در حال  گله کردن بود ..که  به ستتمت پیرمرد دویدم ..دو تا 
 پسرش شل کردن و بي 

 حرکت ایستادن ...احتمال ایست قلبي دادم ... 
زن دیوانه هیچي حالیش نبود .. چشتتماي مرد بستتته شتتده بود ...وضتتعف 

 اسفناکي بود ...دست 
شر ست خالي ....تند عملیات احیا رو  شوک زده تنها..د شون  وب کردم ...هم

 ایستاده بودن که داد زدم و 
 گفتم : 

زود باش ...اون تلفن لعنتي رو قطع کن و خبر برده دستگاه بیارن ....توي این -
 خراب شده  دکتر پیدا 

 نمیشه .. دستگاه  که پیدا مي شه ..عجله کن  
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ستش افتاد و  شي تلفن از د اتاق  با عجله ازتازه فهمید داره چیکار مي کنه ..گو
 بیرون دوید . 

  
چندتا از پرستتتارا و یه پزشتتب عمومي زود اومدن داخل اتاق ...یه بیمارستتتان 

 دولتي جاي تعج  داشت 
ستگاه  شت ...زن با دونفر اقا که د ساعت ندا صص توي این  که یه پزشب متخ

 همراهشون بود وارد اتاق 
ه ..دو پرستار کمي هول شدشد و جمعیتو بیرون روندن ..حتي پسراي پیرمردو .

 بودن 
براي همین پزشتتب عمومي که یه مرد  ستتاله مي خورد به کمکم اومد ...باید  

 برش مي گردوندم 
...وضعیت پیرمرد منو یاد اون ش  بیمارستان و اومدن ناگهاني موحد انداخت 

 ... 
  

جام دادم ...و در برابر جام داده بودو ان حد ان که اون شتتت  مو کارایي  مام   ت
 چشماي از حدقه بیرون زده 

اطرافیانم پیرمرد رو  در کمتر از یب دقیقه برگردوندم ....حتي پزشتتب کناریم 
 هم باور نمي کرد پیرمرد 

شتن  ستگاه رو دا شکرش باقي بود با نبود پزشب ...الاقل  د برگرده .....و جاي 
 وگرنه هیچي امیدي به 

 برگشت پیرمرد نبود  
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هرچند درستتتت هم  نبود توي یه بیمارستتتان دیگه بخوام کاري انجام بدم یا 
 بهشون بگم چیکار کنن ..اما 

وقتي کسي کاري نمي کرد و حتي همه  ترسیده بودن که مرگ پیرمرد گردنشون 
 بیفته و کشیده 

 بودن کنار  ..دیگه نمیشد کاري کرد... 
ستانایي بود که توش ستان از اون بیمار صص نمي گذروند این بیمار ن دوره تخ

 ..براي همین نبود هیچ 
پزشتتکي که در حال گذروندن دوره اش باشتته دور از انتدار هم  نبود و  بیشتتتر 

 بیماران قلبیشون رو به 
 تهران  مي فرستادن  

  
ستتریع باید انتقال ش بدیم بخش مراقبتهاي ویژه ...چندتا دارو و ستترم هم -

 براي  تزریم ..االن مي 
 .. نویسم .

  
 زن که حاال حرف گوش کن شده بود ..سري تکون داد و گفت : 
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 االن کار انتقالشو انجام مي دم ... -
  

سعي مي کردن ببینن داخل چه اتفاقي اتفاده ..که  شده بود و مردم  در نیمه باز 
 کسي از بین مردم 

گذاشتتت و داخل اتاق شتتد ..یه مرد قد بلند روپوش پوش ...تا به وستتط اتاق 
 د  رو به زن گفت : رسی

 اینجا چه خبره ...؟ -
  

 زن رنگ پریده به سمتش چرخید و   گفت : 
 یه دفعه دچار ایست قلبي شد..اگه ..اگه ... -
  

 بهم نگاهي انداخت و گفت : 
 اگه خانوم دکتر نبودن  -
  

 مرد نگاهي به من انداخت و بعد به زن گفت : 
 ه این چه وضعشه ؟ مگه اینجا اورژانسه ؟ ..چرا اینجا ؟اخ-
  

 کیفم رو از روي میز  برداشتم و گفتم : 
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نده - خالي نمي دن ...بهتر از اینم نمیشتتته دکتر ..این ب خت  مار ت به بی وقتي 
 خداها از صبح یه لنگه پا رو 

یه تخت خالي پیدا کنن که پدرشون سکته نزنه ..که  CCUهوان که براشون  تو 
 زدم هم  Ϳبحمد ا

..االنم من جاي شتتما باشتتم ..وقت تلف نمي کنم ..ستتریع انتقالش مي دم به 
 بخش مراقبتاي ویژه  

 .. 
 و بعد کارتمو به سمتش گرفتم و گفتم : 

شکي نبود که بتونه کاري - ستم ..اما پز ستان نی شب  این بیمار شید من پز ببخ
 کنه ..یعني اگه منتدر 

....از این بابات معذرت مي خوم ..که دکتر مي شدیم ..کار از کار مي گذشت 
 دخالت کردم ..چون جون 

 یه ادم در میون بود ...البته براي هر پاسخگویي هم آماده ام 
معلوم بود نمي خوان صداشو در بیارن و بیمارستانشونو زیر سوال ببرن ...براي 

 همین زبون به دهن 
 قي نیفتاده بود   گرفته بودن ...در هر صورت همه چي خوب بود و مرگي اتفا

  
به صتتورتم و بعد کارتي که توي دستتتش بود نگاهي کرد ...پرستتتارا  به همراه 

 خدمه سریع داشتن 
 پیرمردو اماده بردن مي کردن  که با تعج  ازم پرسید: 
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 دکتر فروزش ؟ -
  

 سرمو تکون دادم و گفتم : 
 بله  -
  

ام ..لبخند به لبه تو همین حین با شتتنیدن صتتداي پدرم از بین جمعیت بیرون
 اومد و سرمو به سمت در 

 چرخوندم ...چنان از دیدنم روق زده شده بود که باورش نمي شد من باشم ... 
  

با دیدنم قدرت گرفت و جمعیتو کنار زد و وارد اتاق شتتد و در مقابل دکتري که 
 روي فامیلم زوم کرده بود 

 کرد .. تا بهم رسید دستاشو براي در آ*ه*و*ش کشیدنم  باز 
 چقدر دلم براش تنگ شده بود... 

  
 تا منو توي آ*ه*و*شش گرفت با روق و با افتخار گفت : 

 بله دکتر نصیري ..ایشون دکتر فروزشه  ... دختر منه  -
  

فتن این حرف چقدر براش شتتیرین بود و براي دیگران چقدر تعج  برانگیز گ
  ...از اینکه باعک افتخارش

بودم ..لبهام به خنده اي  از هم باز شتتد  ...و اون منو بیشتتتر به خودش فشتترد 
 ..گرماي وجود پدر 
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 زحمتکشم ..عمم ارامشم شده بود ... 
  

با دیدن ته گوشتته چشتتماش که از  اشتتب پر شتتده بودن ..از خودم خجالت  
 کشیدم که چرا این همه 

ر که بي محابا در مقابل پزشکا مدت  از خانواده و پدرم دور مونده بودم ..اونقد
 و پرستاراي بیمارستان 

 دخترشو در آ*ه*و*ش بگیره  و با روق بگه این دختر منه  
  

پزشتتکي که نمي دونم چه ستتمتي داشتتت با تشتتکر ي که  هنوز توش تعج  
 داشت ... کارتمو بهم پس 

 داد..و شروب به مواخذه اون زن کرد .. 
.دلم مي خواست زودتر به خونه برگردم ...دلم ...و من غرق در نگاه پدرم .فقط 

 براي خلوت هاي دو 
 نفرمون تنگ شده بود.. 

  
خلوتهایي که گاهي مادرم هم بهش حستتتادت مي کرد و خطاطي کردن من و 

 پدرم رو کار بي ارزشي 
 مي دونست که من و پدرم بهش دل بسته بودیم ... 
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اي رفتن به خونه همراهم شد پدرم زودتر از هر وقت دیگه مرخصي گرفت و  بر
 ..لبخند از لباش دور 

نمي شد ...و مدام از اینکه جلوي جمعیت باعک افتخارش  شده بودم بهم مي 
 بالید و با روق نگاه مي 

 کرد ... 
  

سمت موتور قدیمیش که با یه زنجیر  شدیم و به  ستان  باهم وارد محوطه بیمار
 به یه میله اهني بسته 

 بود رفتیم ... 
  

زنجیرو باز کرد و باز با روق به قد و باالم نگاه کرد و من بیشتر خجالت کشیدم 
 و به دستاش  و چهره 

 شکسته اش خیره شدم ... 
شد و با چندبار  سوار  ساس گ*ن*ا*ه مي کردم .. سرمو پایین انداختم ...اح

 هندل زندن موتورشو روشن کرد 
 و ازم پرسید: 

 یه کیفه ؟  وسیله دیگه اي نداري بابا..همین-
  

 بغي کرده بودم براي یه دل سیر گریه کردن ...اب دهنمو قورت دادم و گفتم : 
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چمدونمو جلوي در ورودي بیمارستتتان توي نگهباني به عباس اقا ستتپردمش -

 ... 
  

 لبخندي زد و گفت : 
 خوب کردي بابا..سوار شو ... -

 دندون نمایي زدم  و سوار شدم به این همه لبخند و روقش لبخند 
 *** 

ستترما و ستتوار شتتدن روي موتور بدنمو به لرز مي نداخت ...بازوهاي پدرمو 
 محکم نگه داشته بودم ...با 

ستترعت مي رفت ..چون باد م*س*تقیم تو صتتورتمون مي خورد  با داد حرف 
 مي زد : 

 کي تموم میشه این تخصصت بابا؟ -
 . 

 اش پنهون کرده بودم  که با داد گفتم :  سرمو از زور سرما پشت شونه
 چیزي نمونده ..بالخره تموم میشه -
  

سید کلي  سمت بازار بزرگ راه کج کرد ..توي بازار به هر مغازه اي که  مي ر به 
 براي خونه خرید مي 

 کرد ...دستاي دوتامون پر شده بود  از بسته هاي خرید .. 
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ه اون ور مي رفتیم ...مي گفت و شوخي همونطور هم که با هم از این ور بازار ب
 مي کرد ..پا به پاش 

مي خندیدم ..تمام میوه هایي که دوست داشتمو  با سخاوت پدرانش بي دریغ  
 برام مي خرید ..و مي 

دونستتتم اگه مخالف کنم ..ناراحت میشتته ...پس ستتکوت کرده بودم ..که دل 
 نازکش رو نکشنم ... 

  
سایه جلوي خونه که رسیدیم ...کلی ضي از هم دو در اوردم و درو باز کردم ..بع

 ها که بعد از مدتها منو 
مي دیدن از پنجره یا الیه در ستترک مي کشتتیدن و به ما نگاه مي کردن ..پدرم 

 خندید و گفت : 
 بعضي چیزا عوض نمیشه بابا ...بذار نگاه کنن ..اهمیت نده  -
  

 یاره تو  خندیدم و درو بیشتر باز کردم تا پدرم موتورشو ب
وارد حیاط که   شتتدیم کمکش کردم خریدا رو از جاي کیستته مانندي که براي 

 موتورش درست کرده بود 
 در بیاره ...چند دقیقه نگذشته بود که مادرم با هیجان وارد حیاط شد و گفت : 

 مگه قرار نبود فردا بیاي؟ ..... -
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شه همینطوري بود ... سمتم اومد و منو تو ب*ه*لش گرفت هیجاناش همی به 

 ...و من با خنده گفتم : 
 تا فردا طالقت نیوردم  -
  

مادرم که فکر مي کرد وقت کم میاره زود و بي مقدمه تو اون گیرو ویر که در 
 حال جا به جا کردن بسته 
 هاي خرید بودیم گفت : 

 ه ؟ دکتر قلبطرف توي یبمارستان خودتون  کار مي کنه ؟...اونم مثل خودت -
  

 پدرم با گله صاف ایستاد و رو به مادرم گفت : 
 االن وقت این حرفاست اخه  ..؟... -
  

 مادرم ناراحت از عکس العمل پدرم ..شونه اي باال داد و گفت : 
بدونم این یکي - که شتتتانس نیوردیم ..خواستتتم  یه ؟از اون اولي  خوب چ

 چطوریه 
  

شند... پدر صورتمو پو شونه ام ناراحتي کل   شت رو  شو گذا ست م فهمید و د
 گفت : 
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بیا بریم تو ..اینم مثل همسایه ها هیچ وقت عوض نمیشه ..به حمید زنگ مي -
 زنم ..موقع اومدن  بره 

 چمدونتونه از عباس اقا بگیره  
  

 به زور بهش لبخند زدم ..اونم باز لبخند زد و زودتر از من رفت داخل خونه  
 د و گفت : مادرم به غر کردن افتا

  
 بیا خوبي هم به ما نیومده ..همش غر مي زنه ...اخه مگه چي پرسیدم ؟ -
  

 و باز مثل اینکه  چیزي یادش افتاده باشه تند پرسید: 
 وضعش خوبه ؟ -
  

                  
  
  

نگاهي به چشتتماي مادر همیشتته نگران از وضتتعیت مالي خودش و دیگران .. 
 انداختم و با ناراحتي و 

 صداي پاییني گفتم : 
 اره ...خیلي خوبه ..خیلي  -

باز به چشماش نگاه کردم که خم شد و بقیه خریدا رو از روي زمین برداشت و 
 با خنده به سمت خونه 
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 رفت .. 
نفستتي بیرون دادم و به حیاط بي روه خونه خیره شتتدم  ...چقدر احستتاس 

 سنگیني مي کردم ... 
  

شپزخونه و  شتر تو ا ش  بی ست با تا  ست مادرم بودم ... دلم مي خوا کمب د
 سرگرم کردن خودم 

شتر از  شم ..با اومدن حمید هم بی ساعت هایي رو بي خیال اتفاقاي اطرافم با
 قبل  یاد قدیم افتادم 

..البته باید اریت کردنا و زخم زبونهاشتتو فاکتور مي گرفتم و گرنه به ظاهر همه 
 چي خوب بود ... 

  
شام مادرم  سمت اتاق پدرم رفتم ..اتاقي بعد از  شستن ظرفا بود به  که در حال 
 پر از دست نوشته 

 هاش که کل دیوار  اتاقو احاطه کرده بودن 
  

.ضربه اي به در نیمه باز اتاقش زدم و وارد شدم ..با ورودم با لبخند نگاهي بهم 
 انداخت و گفت : 

 ولش که نکردي ؟ -
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فتم و با روق  دستتامو از پشتت قالب به ستمت تابلوي تازه نوشتته شتده اش ر
 کردم  و نگاهي بهش 

 انداختم و گفتم : 
 نه  -
  

 ..خندید و رفت و پشت میز کوچیکش روي زمین نشست و گفت : 
 بیا ببینم راست مي گي یا دروه  -
  
  

 با خنده دستامو از پشت باز کردم و به سمتش رفتم و با شیطنت گفتم : 
شتتتر تمرین کني ..این منم که  باید ازتون امتحان شتتما پیر شتتدي و  باید بی-

 بگیرم  
  

باز با روق نگاهم کرد و من کنارش نشتتستتتم ...با هنرمندي ..قلمو روي کاغذ 
 حرکت داد ..مطم ن بودم 

 هنوز هم به پاش نمي رسم  
 وقتي قلمو از روي  کاغذ جدا کرد .بهم گفت : 

 بقیه اشو تو بنویس  -
  

ستش گرفتم شات مي گرفت   قلمو از د شقي که از وجود پدرم در کنارم ن و با ع
 ..حرکتش دادم 
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 ...دستشو بلند کرد  و روي دستم گذاشت و محکم گرفتش و گفت : 
 دقت کن ...یکم دستتو خم تر  کن  -
  

 و همراهم خطو ادامه داد خنده به لبهام اومد که بي مقدمه  ازم پرسید: 
 چطور ادمیه ؟ -
  

 م کم محو شد و همونطور که به کاغذ خیره بودم گفتم : خنده از لبهام ک
 ادم خوبیه  -
  

 لبخند ي که نمایشي بود زد و گفت : 
 چقدر مشناسیش ؟ -
  

شد..  شید  و بهم خیره  ستم بیرون ک شد و اون قلمو از د شل  ستم از دور قلم  د
 اما من هنوز به کاغذ 

 نگاه مي کردم ..دستامو توي هم قفل کردم  
   
س بخشتتمونه .....مرد فهمیده ایه ...مستت ولیت پذیره ..روي هر حرفي که رئی-

 بزنه تا اخرش پاش 
 وایمیسته ...تا حاال  هم چیز بدي ازش ندیدم  
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 گاهي طوالني بهم انداخت و گفت : ن
 اره ..از طرز حرف زدنش معلوم بود ...مي دونستي یه بار ازدواج کرده ؟ -
  

سرم  اب شدم و همونطور که  دهنمو قورت دادم و کمي توي جام ... جا به جا 
 پایین بود گفتم : 

 بله .... بهم گفته -
  

 مکثي کرد و پرسید: 
 باهمم حرفم زدید ؟ -
  

 لبهامو باز بونم تر کردم که گفت : 
 بهم گفته که باهات حرف زده -
  

 ساکت شدم و گفتم : 
 و ..   خوب ما  توي یه بیمارستانیم-
  

 نذاشت حرفمو بزنم 
 حاال تصمیمت  جدیه  ؟ -
  

دستتتامو که توي هم قفل کرده بودم محکم بهم فشتتار دادم ...فکر نمي کردم 
 حرف زدن با پدرم انقدر 
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 سخت باشه ... 
  

 مرد خوبیه  -
  

 فهمید مي خوام  با کلمات بازي کنم : 
دنش جدا..تو چي مي اره مي دونم ...توي چي ..واقعا مي خوایش ؟خوب بو-

 خواي؟ 
  
  
  

دستتتي به زیر چونه  ام کشتتیدم  و نفستتي بیرون دادم  و با کلي کلنجار ستترمو  
 بالخره باال بردم و با 

 خجالت توي نگاه دقیم پدرم گفتم : 
  

بابا من دنبال یه زندگي ارومم ..مي دونم بخاطر من چقدر تو فامیل خجالت -
 کشیدي ...مي دونم 

 ف در بیاد که هنوز یه سال نشده دختره   مي خواد ازدواج کنه ..من  شاید باز حر
  

به  از نگاه م*س*تقیم  پدرم و از کارهایي که کرده بودم خجالت زده نگاهمو 
 سمت دیگه اي گرفتم ...اما 
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 اون فقط به تکه اول حرفم توجه کرد و پرسید: 
  

 مطم ني که اون مي تونه این ارامشو بهت بده ؟ -
سو سرمو پایین چه  صداي ارومي  ستم اما با  شو نمي دون سختي بود ..جواب ال 

 انداختم و گفتم : 
 اره .. -
  

 سعي کرد لبخند بزنه اما نتونست ... 
 بغي کردم که خم شد  تا بقیه نوشتنشو ادامه بده  

 از گذشته و طالقم هنوز ناراحت بود  
..و من ناراحتي  ...در ستتکوت  به حرکات دستتتاش خیره شتتدم ...ناراحت بود

 پدارنه اش رو   هم دوست 
داشتتتم ...براي هر دلیلي که داشتتت ..ستتر قضتتیه طالقم از هومن ...اونقدر 

 ناراحت شد که تا یه ماه 
ستتعي مي کرد به تماستتام جواب نده ..تا اینکه  کم کم همه چیز برگشتتت به 

 همون روال سابقش  
  
 *** 

ست به چند نفر از فامیل ها به عنوان بزرگاي فامیل  بگه که براي  مادرم مي خوا
 روز خواستگاري بیان 
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بل از  خالفتي نکرد ..براي من هم فرقي نمي کرد  ...روز ق پدرم هم م ...
 خواستگاري مادرم به جون در و 

 دیوار خونه افتاده بود.. 
پدرم حرکاتم رو زیر ندر داشتت و دخترشتو خوب مي شتناخت ..ستر ازدواج 

 داشتم و اولم ..یه حال دیگه 
 حاال اونقدر بي تفاوت بودم که گاهي به شوخي بهم مي گفت : 

  
                    

  
 ما نفهمیدیم تو با این قیافه ات  بالخره خوشحالي یا ناراحت ؟ -

 و من سعي مي کردم که  فقط لبخند بزنم  
  
 *** 
  

ه ظرفایي ک توي اشتتپزخونه در حال دم کردن چایي بودم که مادرم با نگراني با
 براي تمیز کردن  جلوش 

 روي میز گذاشته بود   گفت : 
ساعت بده  ؟براي ما - شو فردا براي یکي دو  میگم به این منیر خانوم بگم مبال

 اصال خوب نیست ..رنگ و 
 رو نداره ...هوم ؟ 
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 خسته از دلواپسي هاي بي موردش در قوري رو روي قوري گذاشتم و گفتم : 

 نه نمي خواد -
  

 ترش کرد و گفت : 
 بابا دارن میان  خواستگاري -
  

 قوري روي سماور گذاشتم و به سمتش برگشتم و گفتم : 
دارن میان خواستتتگاري من ..نه وستتایل  خونه  مامان ...شتتما هم چیزي رو -

 تغییر نده ..همه چي خوبه  
  

ش سریع اومد تو ا شو با ناراحتي باال داد که حوریه دختر عموم  نه  پرخوشونه ها
 و گفت : 

 اوا ...تو اصال با این بشر در تماسم هستي ؟ -
  

 دست به سینه شدم  و به کابینت تکیه دادم و بهش خیره شدم  
  

 حوا خواهرش از پشت سرش وارد شد و گفت : 
ستگاري - صال خوا سي تلفني پچ پچ کنه ..ا صبح من که ندیدم با ک نه بابا از 

 وجود داره ؟ 
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 زن عموم گوش دوتاشونو کشید و با خنده گفت : 
ول کنین ... چیکارش دارید ..فردا میاد مي بینیش دیگه ..چرا انقدر ستتر به -

 سرش مي رارید  
  

 حوریه قري به گردنش داد و گفت : 
 حمید میگه رئیستونه اره ؟ -
  

 فت : نفسي بیرون داد م که مصطفي بدو بدو با گوشیم وارد شد و گ
 آوا ... گوشیت داره  زنگ مي خوره -
  

بهش چشم غر رفتم که چرا بي اجازه گوشیمو که توي اتاق بود برداشته  و اورده 
 بود ... 

به ستتمتش رفتم که حوا ستتریع گوشتتي رو از دستتت مصتتطفي قاپید و خیره به 
 صفحه اش با شیطنت 

 گفت : 
 دکتر موحد کیه ؟ -
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شلوغي  صورتم پرید ..از  شي رنگ  ستش کرده بود کالفه گو خونه که مادرم در
 رو بي حرف از دست حوا 

بیرون کشتتیدم و به مصتتطفي که پستتر  ستتاله اي بود  با لحني که به مادرش 
 برنخوره گفتم : 

 مصطفي جان ..اگه زنگ خورد دیگه نیارش ...باشه پسر خوب ؟ -
  
تند کردم  و  و بعد  به ستتمت حیاط براي فرار از گوشتتهاي فضتتول ... قدمهامو 

 زود دکمه سبز و فشار داد  
  

 سالم دکتر  -
  

 صداش گرم و اروم بود  
 سالم خوبي ؟ -
  
  

                    
  

 نفسمو به زور بیرون دادم ..هنوز رنگ صورتم پریده بود 
 ممنون ...شما خوب هستین ؟  -
  

 سکوت کردي و پرسید: 
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جواب داد ...فکر کنم ..ستترت شتتلوه بار اول که تماس گرفتم ..یه پستتر بچه -
 باشه و من بد موقع تماس 

 گرفتم  
  

 از کار مصطفي با حرص ل  پایینمو گاز گرفتم و گفتم : 
نه دکتر ..مزاحم نیستید ..اون پسر عموم بود  ..داشته با گوشي بازي مي کرده -

 ... 
  

 د  بونگاهي به ساعت مچیم انداختم ..باید توي این ساعت بیمارستان مي 
  

 راستش  زنگ زدم بگم که  یه مشکلي هست ..گفتم بهت زودتر بگم -
  

 نگران دستي به گردنم کشیدم و گفتم : 
 چیزي شده ؟ -
  

 البته چیز نگران کننده اي نیست ...خوب راستش  -
  

مي ترستتیدم بخواد بگ همه چي رو مي خواد بهم بزنه  ..تحمل این یکي رو 
 نداشتم که گفت : 
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مي خوام البته قصتتد یاداوري نیستتت ... اما چون توي ازدواج اولم  معذرت-
 ...براي خواستگاري کسي زیاد 

 راضي نبود... من تنها با پدر و مادرم رفتم ..حتي برادرامم هم نیومدن ... 
  

 سکوت کردم بقیه حرفشو بزنه  
خوب مشتتکل اینجاستتت که من مي خواستتتم زیاد شتتلوغش نکنم اما همه -

 فتن مي خوان یکپارچه گ
 بیان ..حتي مادر بزرگم 

  
  
  

 بیچاره خودش خبر نداشت که من وضعیت بدتر از اون دارم  
...برگشتم و به پنجره اشپزخونه و نگاهاي خیره حوا و حوریه و زن عمو و مادرم 

 و مصطفي بیچاره ایه  
ه خیر که تنها کله اشتتو به زور از بین اون  همه جمعیت داده بود بیرون و به من

 شده بودن  نگاه کردم  
  

 خنده ام گرفت  و سعي کردم صداي خنده امو نشنوه .. 
 خوب چه اشکالي داره دکتر ...دوست دارن بیان دیگه  -
  

 اخه فکر کردم دوست نداشته باشه زیاد شلوغش کنیم -
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ته دلمم همینو مي خواستتت ..یه مراستتم خیلي جمع و جور ..اما انگاري همه 
 ه بودن براي عزم جزم کرد

 یه کوالک  
  

 نه نگران نباشبد....شما راحت باشید  -
خیلي باهاش رستتمي صتتحبت مي کردم ..باید کم کم بهش عادت مي کردم 

 پس  ازش یه سوال براي 
 ادامه بحک و خشب نبودن رفتارم ..کردم : 

 شما  هنوز بیمارستانید ؟ -
  

 مثل اینکه دوست داشت حرف بزنم که سریع گفت : 
شون یه مخربي هستن - شلوغه ..این بچه هاي جدیدم هر کدوم اره ..حسابیم 

 براي خودشون ..به یه 
 بیمار مي خوان سر بزنن .. بار منو و  علیانو صدا مي زنن .... 

  
.لپمو از داخل گاز گرفتم ..تا نخندم ... مي دونستم تا چه اندازه حرص موحدو 

 در اوردن .. 
سهندم دو روزه گ سره  سیم کردم این پ شو بین بچه ها تق شده ...بیمار مو گور 

 ..توام نیستي ..پزشب 
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کم دارم ...چندتا از پزشتتکام مرخصتتین ..خالصتتته فکر کنم براي اولین بار 
 مجبور باشم به خودم شیفت 

 ش  بدم  
 و اروم خندید 

  
  
  

شم که پلب هم نمي زدن   سعي کردم بخندم ...اما در مقابل اون همه جفت چ
 ...زیر رربین نمیشد 

شقانه اي رد  شت له له مي زد تا بفهمه داریم چه جمالت عا بودم ... حوریه دا
 و بدل مي کنیم ..حوا 

 هم دست کمي از اون نداشت .. 
  

 بد موقع  اومدم شهرستان -
  

 حرف بي ربطي بود ..خنده اش گرفت و گفت : 
 ي ؟ اگه بد موقع  رفتي ..پس من فردا دارم میرم  خواستگاري ک-
  

شده بود  صورتش قرمز  ست حوریه  شار د صطفي که از ف شدم و باز به م سرخ 
 خیره شدم  و ساکت 

 شدم 
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 اونم سکوت کرده بود  که به حرف اومدم : 

دکتر من نمي دونم با چه زبوني از شتتما تشتتکر کنم ... شتتما  تو حقم خیلي -
 خیلي ..... 

  
 ر کردم تا راحت تر حرف بزنم چشمامو بستم و باز کردم و رومو به طرف دیوا

  
 من راضي نیستم به خاطر من ..تن به این کار بدید .... -
  

 هنوز ساکت بود 
 کف دست چپمو  باال اوردم و  به خطوط وسطش خیره شدم  

حرف یکي دو ماه نیست ..یه سال دو سالم نیست ..حرفه یه عمره ...من نمي -
 خوام شما زندگیتونو 
 من لیافت اینو ندارم  که ... به خاطر من   خراب کنید ...یعني

  
دلم نمي اومد شتترایط به وجود اومده رو خراب کنم اما نباید زندگي اونم به 

 بازي مي گرفتم ..که یهو 
 گفت : 
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 دوست داري نیایم ؟ -
 سریع نفسم رو  دادم  تو  و بي هوا گفتم : 

 ..  نه ..یعني اره ..نه  راستش-
  

 با اعصابي بهم ریخته چشمامو بستم و گفتم : 
اگه فقط به خاطر اینکه  ابروي منو حفظ کنید نیاز نیستتت این همه فداکاري -

 کنید.. 
بینید دکتر ..مي دونم هر کي جاي شتتما باشتته و  و ضتتعیت منو ببینه ..حاضتتر 

 نیست که حتي  
  

 صداش صداي پر از استرسم رو خاموش کرد: 
االن خیلي کار دارم ... مرتبم دارن صتتتدام مي زنن ......تا خود  فروزش من-

 صبح هم  باید بیمارستان 
شلوغه ...برو به کارات برس ....ماهم   سرت  سابي  شم ....فکر کنم توام ح با

 فردا بعد از ظهر اونجاییم 
 .. 
  

 از خجالت ساکت شدم : 
 من دیگه برم ..کاري نداري ؟... -
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خیره به حوریه که با خنده نگاهم مي کرد با صتتتداي  بغضتتمو قورت دادم و

 ارومي گفتم : 
 خداحافظ -
  
 *** 

دلم نمي خواستتت خونه انقدر شتتلوه میشتتد..اما پدرم هم براي اینکه تو فامیل 
 بگه دخترم مشکلي 

نداشتتت و داره ازدواج مي کنه و اینکه حرفي در نیاد مي خواستتت چند نفري 
 باشن .. 

 موحد ....یکمي استرس بهم وارد کرده بود    از طرفي هم خانواده
شده  صداي خونه زیاد بود ..توي اتاقي که قبال متعلم به من بود و حاال  سرو 

 بود براي حمید روي 
ساعت دیگه  شده بودم ...تا یکي دو  سقف خیره  شیده بودم و به  تختش دراز ک

 مي اومدن ...حالم خوب 
 اي یوسف رو اوردم .... نبود ...گوشیم رو برداشتم  یکي از عکس
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دلم براش تنگ شتتده بود ..بغي کردم ..دیگه هیچ راهي برام نمونده بود ..اگه 
 پیشنهاد موحد نبود که 

دیگه هیچي ...چشتتمامو بستتتم تا گریه ام نگیره ...حرف دلمو نمي تونستتتم به 
 کسي بگم ..هیچ کسم 

شي رو روي تخت ا شمام درکم نمي کرد...گو ستمو روي چ ساعد د نداختم و 
 گذاشتم که ضربه اي به 

 در اتاق خورد ...و در باز شد .. 
 سرچرخوندم طرف در  ..زن عمو با لبخند وارد شد و گفت : 

 بمیرم براي این همه استرس ..چه راحتم دراز کشیدي ... -
  

 به خنده افتادم و توي جام نیم خیز شدم  
  

 نشست و گفت :  به سمتم  اومد و لبه تخت
مادرت داره این همه جلیزو ویلیز میزنه اون وقت تو اینجا راحت نشتتستتتي -

 ...نکنه به اجبار داري این 
 کارو  

  
 تند سرمو تکون دادم و گفتم : 

سي ..اینجور موقع - شنا سته ام زن عمو ... همین ..خودتم که مادرمو می نه خ
 ها خیلي هول مي کنه  
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 هربوني بود..که بیشتر از مادرم باهاش راحت بودم  زن عموم زن اروم و م
  

اما یه چیزیت هستتت اوا ...پدرتم یه جوریه ..قضتتیه چیه ؟ ...االن که همه -
 اتون باید خوشحال باشید 

  
 کمي خودمو جلو کشیدم و پاهامو از لبه تخت اویزون کردم و گفتم : 

 اما ناراحته بابا هنوز سر قضیه طالق ناراحته ..به روم نمیاره ..-
  

 شونه هاشو باال انداخت و گفت : 
بده همون بهتر بره و برنگرده ..باباتم داره - پستتري که بي دلیل زنشتتو طالق 

 زیادي بزرگش مي کنه ...من 
 که از اولم از اون پسره خوشم نمي اومد  

  
  

                 
  

 لبخندي زدم و اون بلند شد و گفت : 
دوش بگیر لباستتاتم عوض کن ..این حوریه و حوا منو پاشتتو..پاشتتو برو یه -

 کشتن انقدر حرف زدن ..کاش 
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یکم  این ارومي تو رو داشتتتن ..انقدر حرف مي زنن که مي ترستتم رودستتتم 
 بمونن 

  
 بهش خندیدم  

صال مي خواي - شي...ناراحت رفتاراي پدرتم نباش ..ا شبخت ب امیدوارم خو
 به عمو ت بگم باهاش حرف 

 بزنه 
  

 جام بلند شدم و گفتم :  از
 نه ..نمي خواد ...من برم دوش بگیرم -
برو دخترم ...یکمم بیا تو هال ...بذار همه ببینن بي حال نیستي ...مخصوصا -

 عمه ات ... 
  

 اهي کشیدم و گفتم : 
 من نمي دونم چرا مامان به اون گفته بیاد  -
 ه  حرفاي بي ربط مي زن براي اینکه مي خواد دهنشو ببنده ...مي دوني که فقط-
  

 ناراحت به سمت حموم رفتم  و گفتم : 
 چه بهش بگیم چه نگیم ..حرف بي ربط مي زنه .. -
برو نگران نباش ...نمي رارم حرف الکي بزنه ..حواستتم بهش هستتت ..فقط -

 خدا کنه یه دفعه اي چیزي 
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 نگه که نشه جمع و جورش کرد  
  

 که دوش بگیرم   اهي کشیدم و با رفتن زن عموم رفتم
  
 **** 

لباس عوض کرده و مرت  .... داخل اشتتپزخونه به زن عموم کمب مي کردم 
 ...لباسم یه  کت و شلوار 

سر  شلوارم بود  سري هم که  کمي تیره تر از  رنگ کت و  شن  بود ...یه رو رو
 کرده بودم یه ارایش 

 مالیمم روي صورتم انجام داده بودم  
  

                  
  
  

زن عموم گاهي بر مي گشتتتت و با لبخند بهم نگاه مي کرد که طاقت نیورد و 
 گفت : 

 چقدر بهت میاد ..تا حاال ندیده بودمش  -
  

 ..در حال چیدن شیرینیا بودم : 
 تازه گرفتم ... -
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 قشنگه  -

شیده بودم اما اینبار  ستگاري هومن لباس باز تري پو بهش لبخند زدم توي خوا
 ق کردن دل و دماه رو

 نداشتم ..ترجیح داده بودم لباس سنگین تري بپوشم  
  

سیبي رو از داخل  شد و  شتم که حمید داخل  شیریني بعدي رو توي ظرف گذا
 میوه هاي چیده شده 

 توي ظرف برداشت و با گازي که بهش زد با لحن پر تمسخري گفت : 
 براي ازدواج دوم انقدر دم و دستب نمي خواست که  -
  

 نگاهي به من انداخت و گفت : و بعد 
 اووووووو..چه به خودشم رسیده  -
  

 زن عموم برگشت طرفش و گفت : 
 حمید جان کار دیگه اي نداري ...که اینجایي؟ -
  

 حمید گازي به سیبش زد و گفت : 
 نه ... مي خوایید بیرونم کنید ؟ -
  

 گفت : اخرین شیریني رو هم داخل ظرف گذاشتم و برداشتمش که برم که 
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 این یکي البد پولش بیشتر بود... نه ؟ -
  

 هیچي بدتر از این نیست که خانواده آدم بخوان بهت زخم زبون بزنن  
  

شتم و  ستاده بودیم نگاه مي کرد که برگ زن عموم نگران به ما دوتا که کنار هم ای
 رو در روي حمید 

 گفتم : 
یاده .- یه چیزي اره پولش خیلي ز یاري .. باال ب ند  که هر چي هي گ قدر  ..اون

 دستمو مي گیره که عین 
این فراري بدبختا ..از این ستتوراخ به اون ستتوراخ در نري و دنبال پول نگردي 

 ..که  بندازم جلوت ..که هي 
 خر خره امو نچسبي و مامانو به جونم ... که ازم پول بگیره  

  
 یبشو پرت کرد روي میز و بیرون رفترنگ صورتش قرمز شد   با عصبانیت س

 ...حتي از خونه بیرون زد ..  
ضه که فقط  س ولیت ...خودخواه ...بي عر سه ...بي م شنا کي بود که حمیدو ن

 ادعاهاي الکي داشت 
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 ..مادرم تا تونسته بود لوسش کرده بود  
  
 بهم ریخته به ستتمت پذیرایي رفتم ...عمو ،  بابا و عمه ام در حال حرف زدن 

 بودن ..پدرم با دیدنم 
 لبخندي زد که عمه ام گفت : 

خدا بده شتتتانس ما که از این شتتتانستتتا نداریم ..بچه هاي من همه انقدر -
 بدشانسن که نگو ..اما این اوا 

..دانشتتگاه که راحت قبول میشتته ..راحت مدرک مي گیره ..توي  Ϳ..هزار ماشتتا
 اون شهر درندشتم که 

شتتوهرم که اون یکي رفت یکي دیگه میاد..دیگه از به تنهایي زندگي مي کنه ...
 خدا چي مي خواي 

 عمه ؟ 
  

 رنگ صورت پدرم پرید و عمو با اخم به عمه ام خیره شد .. 
 خوشبخت بشي عمه   Ϳاوا جان ایشا-
  

 خم شدم و ظرف شیریني رو روي میز گذاشتم و گفتم : 
ه خوب تقصیریم که میشم عمه ...بچه هاي شما هم خوشانسن ..البت Ϳایشا-

 ندارن ..از کوچیکي 
یدا نکردن ...وگرنه از من  نا انس پ با کتاب و ای یاد  ..طوري بزرگ شتتتدن که ز

 باهوش تر بودن ..پزشکي 
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تهران که چیزي نیستتت ...یه بازي دو دوتا چهارتا ستتت ..هر کي یه رره درس 

 بخونه قبول میشه راحت 
سخت ...اما خوب انگار یک شما...این بازي دو دوتا چهارتا  م براي بچه هاي 

 بوده 
  

 عصباني بهم خیره شد و عمو قایمکي خندید و عمه گفت : 
   Ϳتهران خوب بهت ساخته عمه ...زبونتم خوب راه افتاده ..ماشا-
  

نگاهم به پدرم افتاد که با اخم ستتکوت کرده بود که نذاره عمه این مجلستتته 
 ي خراب کنه ..بهش حم م

 دادم .. 
هاي  چه  کاري کرد..توي مراستتم ب مه همین بود ..نمیشتتتدم براش  اخالق ع

 خودشم کم گل نکاشته بود 
و براي همشون یه یادگاري تاریخي تلخ به یادگار گذاشته بود ..طوري که اصال 

 دوست نداشتن اون روزا 
 رو براي کسي تعریف کنن 
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شم و چیزي سعي کردم اروم با ستم و  ش نگم ..پدرم ناراحت بلند  روي مبل ن
 شد  

صطفي تند از پله ها پایین پرید  و توي جمع  صداي زنگ خونه در اومد ..م که 
 بلند گفت : 

 اومدن .... -
  

 از جام بلند شدم و زن عموم با لبخند وارد شد و عمه باز نیش زد: 
 نگاه کن توروخدا انگار بار اوله .. -
  

اشتتپزخونه رفتم ...دعا کردم این  اعصتتابمو داشتتت بهم مي ریخت به ستتمت
 مراسم بدون ابرو ریزي تموم 

 بشه  
  

شپزخونه رو بیرون  صندلي ا شنیدم ... شون رو که  سی سالم و احوال پر صداي 
 کشیدم و  روش نشستم 

 که حوریه خندون وارد شد و گفت : 
شا- ستگارته ؟ ...ما شون خوا یکي از اون یکي قد  Ϳاوففففففف ..اوا...کدوم

 رعنا تر     بلندتر
  

 دستامو روي میز گذاشتم  و انگشتامو توي هم قفلشون کردم  
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سته گل - صا وقتي اون د صو شد. .. مخ سته  شم اومد عمه دهنش ب ولي خو
 بزرگو دید ...انقدر خوشگل 

 و بزرگه که منم دهنم بسته شده ... 
  

شتن سني زیادي از من دا صله  سعي مي کردن  حوریه و حوا فا ...اما همچنان 
 بهم نزدیب بشن و 

ما من  تار کنن ..بچه هاي خوبي بودن ..خونگرم و صتتمیمي ..ا خودموني رف
 حوصله قدیمو نداشتم که پا 

 به پاشون بخندم و خوش باشم  
  

 زن عموم با لبخند اومد تو اشپزخونه و گفت : 
 اینجا نشستي که ...پاشو ... -
  

سماور رفتم ..حوریه ساکت شده بود ..زن عمو  به سمتم بلند شدم و به سمت 
 اومد و اروم دم 
 گوشم گفت : 
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نگران نباش من حواستتم هستتتت ..دلواپس مادرتم نباش ..یکم هوله ...من -
 مراق  همه چي هستم 

خوش برو رویي ..کم نداري ...سرتو باال بگیرو برو ...مادرتم  Ϳ...توام که ماشا
 به جایي اینکه روق کنه 

 نمي دونم چرا انقدر ترسیده ...واال خانواده خوبین ..چشم منو که گرفتن ... 
ید ...فنجونا رو توي  یاد ..هیچ کس درد منو نمي فهم نزدیب بود اشتتکم در ب

 سیني چیدم و با بغي بهش 
 گفتم : 

 فقط مواظ  عمه باش ... باشه ؟.. -
  

سترس ..... از نگ ستم مي لرزید نه از خجالت و ا ستم یکم د راني ...نمي خوا
 جلوي خانواده اونا بي 

 ابرویي بشه  
  

 دستشو دور از چشم حوریه روي دستم گذاشت و گفت : 
فکر کن بار اوله به گذشتتته فکر نکن ...محکم باش ...یکمم اخماتو باز کن -

 ..خانواده خوبین  
 من که خیلي ازشون خوشم اومد 

  
 وسایل پذیرایي شد    سرمو تکون دادم و اون مشغول اماده کردن
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 نیم ساعتي از اومدنشون مي گذشت که حوا وارد شد و گفت : 
 اوا مامانت بهم گفت بگم بیاي . -
  

 سیني فنجونا رو که زن عموم اماده کرده بود رو برداشتم  و گفتم : 
 دارم میام ...تو برو  -
  

و برداشتم و با نگراني وارد پذیرایي با خنده سري تکوت داد و من سیني چاي ر
 شدم ...که چشمم اول 

صداش در  شت  سته گل بزرگ ..گنج اتاق افتاد..عمه بنده خدام ... حم دا به د
 نمیاد .. 

  
توي خواستگاري دخترش داماد ..یه دسته گل پالسیده اورده بود ..چقدر بهش  

 برخورده بود..حاال که 
 ه بود... اینو مي دید ..خوب بود سکته نزد

  
به  که  حالتي  کت و شتتلوار و  که جلوتر رفتم موحدو دیدم ..توي اون  کمي 

 موهاش داده بود .شده بود 
 یکي دیگه ..حسابي خوشتیپ کرده بود  
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...نگاه حنانه  که بهم افتاد با خنده لباهاش از هم باز شد ...کم کم همه متوجه  

 حضورم شدن ...موحد 
 به درنگ شدم وبه جمع سالم کردم ... سرشو چرخوند ...یکم رنگ 

  
همه شون اومده بودن ..امیر علي ..امیر مسعود ..تنها کسایي که براي اولین بار 

 مي دیدمشون  مادر و 
 پدرش و یه زن مسن ..که احتمال دادم  مادربزرگش باشه  بودن  

  
تاد... مه اف نه  ع گاه پر کی به ن گاهم ... به من بود ...ن مه خیره  گاه ه .....مي ن

 ترسیدم  یهویي یه چیزي 
بپرونه  و ابرومو حستتابي ببره ...از اونجایي هم که اگه دعوتش نمي کردیم فردا 

 کل فامیلو پر مي کرد 
که ... یا من مشکل داشتم یا داماد... که بي سرو صدا خواستگار اومده و رفته 

 ...بالجبار مجبور شده 
مي دونستتتیم اخالق عمه چقدر بده  بودیم که دعوتش کنیم ...وگرنه همه امون

 و غیر قابل تحمل  
چشمامو با نگراني باز و بسته کرد  و با سیني به سمت پدرش رفتم ...نزدیکش 

 که شدم تازه متوجه 
ویلچر ي که روش نشتتستتته بود شتتدم ....کمي تعج  کردم ....مرد مرت  و 

 شیکي بود  
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شد و کنار بهم لبخند مي زد ...جل شدم ..همزمان زن عموم هم وارد  وش خم 

 عمو نشست ..تو اینجور 
مجالس خوب حواستتش به همه چي بود و درستتت همه چي رو اداره مي کرد 

 ...مادرم که کال کشیده 
 بود کنار و این اعصاب منو بدتر بهم مي ریخت ....خیلي تحت فشار بودم  

  
براي چاي تشتتکر کرد....مادرشتتم پدر موحد نگاهي مهربوني بهم انداخت و  

 همچنان با لبخند رضایت 
 نگاهم مي کرد...از تو گرم شده بودم  

سري به  عق  داد و با  سیدم .قبل از اینکه چایي برداره .... به مادر بزرگش که ر
 اخم و خنده ...نگاهي 

 بهم انداخت و بعد با خنده رو به موحد  و البته به جمع  گفت : 
داشتتتت ..انقدر عجله داشتتته باشتتته که یه هفته اي قرار  این پستتر ما حم-

 خواستگاري رو گذاشته 
 به دخترتون حاج اقا ..چیزي از خانومي کم ندارن  Ϳ...ماشا
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مادرم از تعریفش حستتتابي روق کرد و پدرم لبخندي زد ...جو ستتنگیني بود 
 ...توقع این برخورد راحت و 

همش مي ترستتیدم با این ازدواج دوستتتانه رو از خانواده موحد نداشتتتم ....
 مخالف باشن ....برعکس 

خانواده ما همه اونا لبخند به ل  داشتتتن ..طرف ما فقط این زن عموم بود که 
 حرف مي نداخت و با 

 لبخند  جوابشونو مي داد  
  

بعد از تعارف چایي به پدر و عمو و عمه ام به سمت موحد رفتم ..چقدر از این 
 مراسم چایي بردن 

نفر بودم ...توي خانواده ما هرچقدرم که مي گذشتتت رستتم بود..نه اینکه که مت
 کال این مراسم از بین 

رفته باشتته ..اما من دوستتتش نداشتتتم ...تازه اگرم نمي خواستتتم کس دیگه اي 
 نبود که  چایي 

ضر  شت نیاره .. وقتي من حا بیاره ...مادرم که هول بود ..زن عمومم که حم دا
 داشتم ... و اماده ..حضور 

به سمتش که خم شدم ...لبخند محوي زد و فنجون چایشو برداشت ....حالم 
 طوري بود که قادر به 

لبخند زدن ظاهري هم نبودم ....و این بد بود ...امیر علي و امیر مستتعود نمي 
 دونم چرا انقدر 

 لبخنداشون پر از شیطنت بود ..حنانه هم بدتر از اونا که مادر بزرگش گفت : 
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 شهر قشنگي دارید ...باعک خوشحالیه که قرار باهم فامیل بشیم .. -
  

.بعد از تعارف چایي اروم رفتم و کنار زن عموم که کنارش خالي بود نشتتستتتم 
 ...دقیقا میشدم رو به 

روي موحد ...احستتاس مي کردم اصتتال خانواده ها بهم نمیان ..از دو دنیاي 
 متفاوت ..با فرهنگهاي مختلف 

 برقرار کردن بین خانواده به ندرم سخت مي اومد..  ...ارتباط
  

کمي گذشتتت و حرفهایي رد و بدل شتتد پدر و عموم با پدر موحد و حتي خود 
 موحد حرف مي زدن 

سي چیزي مي  صه هر ک شم کم نمي اوردن چیزیایي مي گفتن  ....خال ..برادر
 گفت ...و جوابي مي 

 شنید   
  

                     
  
  

شد  و پدر موحد به حرف اومد و به پدرم تا این شروب  صلي  که بالخره بحک ا
 گفت : 
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خوب از همه این حرفا و اب و هوا بگذریم ... جناب فروزش .....ما  امروز  -
 مزاحمتون شدیم که دختر 

 خانومتونو براي پسرمون خواستگاري کنیم ... 
  

سم صله اینجور مرا شه نگاهم به موحد افتاد..فکر مي کردم حو شته با ا رو ندا
 ...اما با دقت به  پدرش و 

 پدرم نگاه مي کرد که پدرم گفت : 
نداریم - خیلي خوش اومدید ..قدم رو چشتتم ما گذاشتتتید ...ما که حرفي 

 ..تصمیم گیرنده خود اوا است 
شناخت  شتر بهم  ستان کار مي کنن ..بی ستن ..توي یه بیمار ..بالخره همکار ه

  دارن ...دوتا ادم بالغ و
عاقلن ...که فکر مي کنم قادر  به تشخیص درست و غلطشون هستن ...حضور 

 ما هم صرفا براي 
 رسمیت بخشیدن به خواسته اشونه  ....دیگه تصمیم گیرنده خودشونن  

  
 عمه با غض  نگاهم مي کرد پدرش روشو به سمت چرخوند و ازم پرسد: 

 خوب ندر شما چیه خانوم دکتر ؟ -
  

صبي کرد ..از نگاهش اتیش مي بارید ...نه  لفظ دکتر گفتنش شتر ع عمه امو بی
 اینکه دختراش تا همون 
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دیپلم بیشتر نخونده بودن ..دکتر بودن من اعصابشو بهم مي ریخت ....که توي 
 یه لحده غیر  قابل 

 کنترل شده اي اتیش زد به جونم و زهرشو ریخت : 
 ختر وا چرا انقدر ناز مي کني ..بار اولت که نیست د-

زن عموم با دهني نیمه باز به عمه و من نگران به موحد خیره شدم ...از خجالت 
 در برابر نگاههاي همه 

سي نگاه کنم ..کاش از اولم  ستم به ک شدم ...دیگه نمي تون شون مردم و زنده  ا
 این برنامه رو نمي 

 ریختیم ... 
ب کنه و نذاره که حاال نگاه عمه پر از روق بود ..از خداش بود این مراسمو خرا

 چیزي سر بگیره ... 
  

پدر و عموم جلوي اونا مجبور شتتدن زبون به دهن بگیرن ...نمي شتتد چیزي 
 بهش گفت ...از دست زن 

 عموم هم کاري بر نمي اومد ...که مادر بزرگش  خیلي ریلکس گفت : 
  

شه ...مگه - شته با شه خانوم ...باید حج  و حیام دا شته با عروس باید ناز دا
 هوله که بخواد زود جواب 

 بده ؟.... 
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چه بار اول باشتته چه بار دوم ..در ثاني به گذشتتته هم  ما کاري نداریم ...ما 
 عروسمونو پسندیدیم که 

اینجاییم ...شتتما هم خواهشتتا بحک گذشتتته ها رو پیش نکشتتید ..مجلس 
 خواستگاریه ...بذارید مزه 
 چنان باقي بمونه ... شیرینیش تو دهن همه هم

  
سرم رو کمي با  شید و رفت ...  سبوند..روقش پر ک شو محکم بهم چ عمه لبها

 خجالت  بلند کردم و به 
 موحد که با لبخند ارومش بهم نگاه مي کرد  خیره شدم .. 

 . 
خواستتتگاراي دیگه بودن انقدر خجالت نمي کشتتیدم ..اما حاال که خودمو به 

 .از موحد تحمیل کرده بودم ..
سرم و توي جمع کوبیده  سطه اش تو  اینکه یه بار ازدواج کرده بودم و عمه به وا

 بود...از خودم و از 
 انتخابم خجالت مي کشیدم .... 

  
همه منتدر حرف من بودن ..اروم سرمو به سمت پدر موحد چرخوندم ..چه با 

 لبخند نگاهم مي کرد 
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منتدر جوابم بودن ...معلوم بود ...کاش اصتتال نمي اومدن ...اما اومده بودن و 
 همه چي رم مي 

دونن ..همه اون چیزیایي که موحد مي خواستتته  بدونن و مي دونستتتن ...اخه 
 هیچ کسي دربرابر حرف 

عمه واکنشي از خودش نشون نداد ...لبهامو با زبون تر کردم و سر به زیر گفتم 
 : 
 هر چه که  پدرم بگن   -
  

گاهش رو به لبهاي پدرم دوخت ...دلم نمي خواست لبخند به لبهاش اومد  و ن
 مراسم زیاد کش بیاد اما 

 موحد قصد داشت که کشش بیاره که با ببخشیدي رو به همه گفت  : 
با اجازه جمع ... قبل از هر جوابي مي خواستتتم یه چند دقیقه با خود خانوم -

 دکتر حرف بزنم  
  

 و جدیت بهش گفت : و همزمان نگاهي به پدرم انداخت و با ارامش 
 البته اگه اجازه بفرمایید  -
  

با  استرس نگاهش کردم ..نگاهش به پدرم و اجازه اش بود که پدرم با لبخندي 
 گفت : 

 خواهش مي کنم پسرم ..چه حرفیه ...باید م حرف بزنید .. -
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شتم ...اما اینجا هر لحده  سترس ندا ستگاري هومن انقدر ا سم خوا توي مرا

 ردم داره احساس مي ک
فشتتارم مي افته ..نگران از حرفایي که عمه مي پروند..خجالت زده از طالقي 

 که گرفته بودم ... 
  

                    
  

یه زن مي خورد  مه  نا ناستت جا ایران بود ..وقتي مهر طالق توي شتت بالخره این
 ..نگاهها به کل درباره اش 

شدن ..حتي برخورد راحت و بي دغدغه خان سته عوض مي  واده موحد هم نتون
 بود ارامش رو بهم 

 برگردونه .. 
  

 پدرم روشو  به سمتم کرد و گفت : 
 اوا جان راهنمایشون کن دخترم    ... -
  

گنگ متوجه حرف پدرم شتتدم و به اهستتتگي از جام بلند شتتدم ..موحدم بلند 
 شد ...نگاهي به سرتا پام 

 انداخت متوجه حال خرابم بود : 
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 .... از این طرف  بفرمایید -
  

سري تکون داد و پشت سرم اومد.... به سمت اتاق قدیمیم به راه افتادم ..حاال 
 که ما بینشون نبودیم 

..انگار راحت تر باهم حرف مي زدن ..حتي صتتداي پدرم رو هم مي شتتنیدم 
 ..در اتاق رو باز کردم  و کمي 

 کنار کشیدم و گفتم : 
 بفرمایید -
  

اتاق شد ..پشت سرش وارد شدم و درو نیمه باز رها کردم که  لبخندي زد و وارد
 برگشت و  گفت : 

 لطفا دروکامل ببند..نمي خوام کسي حرفامونو بشنوه  -
  

شتم ..جلوي  ستم  وقتي برگ سمت در رفتم و درو کامل ب سري تکون دادم و به 
 پنجره ایستاده بود که 

 گفتم : 
  ببخشید یکم  اینجا بهم ریخته است ...-
  

 به سمتم چرخید و گفت : 
 خوب ؟ -
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 سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم ..مندورشو نفهمیدم  که گفت : 

 تو نمي خواي حرفي بزني ؟.. -
  

 نفسي تو دادم و به کندي بیرونش دادم و گفتم : 
 خوب من هیچ شرط و شروطي ندارم  -
  

خندي زد و صتتندلي کنار پنجره رو برداشتتت و ناراحت ستترمو پایین گرفتم ..لب
 کمي اینور تر گذاشت و 

 گفت : 
 میشه بیاي اینجا بشیني ؟ -
  

 با تعج  سرمو باال بردم  
 با لبخند بهم خیره بود  : 

 اخه اینطوري که توایستادي... اصال من راحت نیستم  -
  

صندلي رفتم ... سمت  شیدم و به  سریم  و گونه ام ک ستي به لبه رو سد شو از د ت
 پشت صندلي 
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برداشتتت  و رفت و  صتتندلي دیگه اي رو  براي خودش اورد و درستتت مقابلم 
 گذاشت  و روش نشست 

 ...رو در رو و کامال نزدیب بهم  
ست دیگه ام گرفته بودم و بدون  شتاي د ست چپ  رو بین انگ سط د شت و انگ

 جل  توجه فشارش مي 
 دادم  

 اما من شرط و شروط دارم -
  

شه ...من خودمو بهش تحمیل کرده بودم ...هر چي که مي حقش ب شته با ود دا
 گفت باید چشم و 

 گوش بسته قبول مي کردم  
 سرمو بلند کردم ...نگاهشو رو روي کل صورتم چرخوند و گفت : 

 اول اون اخماتو باز کن که از وقتي که دیده امت ..بدجوري تو چشمن -
  

 متعج  بهش خیره شدم : 
  

                     
  

اخم نداشتتته باش لطفا ..منم خستتته ام ....از دیروز تا حاال نخوابیدم ...اما -
 سعي مي کنم لبخند بزنم و 
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 نشون بدم خوشحالم ..الاقل براي اون جمع بیرون 
 سعي کردم به زور در مقابل نگاه خیره اش  لبخند بزنم و بگم : 

 یکم از استرسه وگرنه -
  

 د و گفت : ابروهاشو باال دا
 خوبه که میشناسمت .. -
  

شو توي  شیده  شتاي ک سرشو پایین انداخت و انگ سرمو پایین انداختم  و اونم 
 هم قالب کرد و خیره 

 بهشون گفت : 
قراره زیر یه ستتقف زندگي کنیم .....حاال  االن نه ...یکي دو ماه دیگه ..نمي -

 دونم ازم خوشت میاد یا 
 اره زندگي کنیم دیگه .... بدت ....اما به هر حال قر

  
 بهش خیره شدم که سرشو بلند کرد و خیره تو نگاهم ازم پرسید:: 

 اما قبل از حرفام ...مي خوام بدونم تو مي خواي چطوري زندگیم کنیم ؟ -
  

ستش تا حاال  سوالي نگاهش کردم ...يچطوري مي خوایم زندگي کنیم ؟ي...را
 بهش فکر نکرده 

شت  سواالي عجی  توي رهنم جا باز بودم ...انگار دا تازه یه در یچه هایي از 
 مي کردن  که گفت : 
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جواب ستتوالم انقدر ستتخت نیستتت ..توام دختر گیجي نیستتت که مندورمو -
 نفهمیده باشي  

  
 سرخ شدم و انگشت وسطمو بیشتر فشار داد و گفتم : 

 طور خاصي قرار نیست زندگي کنیم ..مثله ... -
  
با خودم   ده  گاه یه لح یدو  در ن به رهنم رستت که  فکر کردم و اولین چیزي 

 م*س*تقیمش گفتم : 
 مثله ..همه زن و شوهراي دیگه  -
  

 چشماشو کمي تنگ کرد و پرسید: 
  

                     
  

 معني حرفتو مي دوني چیه دیگه ؟ -
  

 اب دهنمو قورت دادم ..اره که مي دونستم ...خوبم مي دونستم : 
 بله  -
  

 ودشو کمي  عق  کشید و گفت : خ
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شتتتاید من و تو هیچ وقت مثل بقیه نتونیم با عالقه یا عاشتتقانه در کنار هم  -
 زندگي کنیم ..اما نمي 

باشتتیم و توي خونه دوتا  بازي کنیم ..جلوي دیگران خوب  خوامم فقط نقش 
 غریبه .. از این نوب زندگي 

شه ...لطفا خودت باش ...هر بدم میاد ..نمي خوام تجربه قبلیم دوباره  تکرار  ب
 اتفاقیم افتاد فقط خودت 

باش ..و چیزي رو از من پنهون نکن ..به هیچ وجه ....نمي خوام  تو زندگیمون 
 اخرین فردي باشم که از 

چیزي مطلع میشه ...زندگي خصوصي  من و تو به خودمون مربوط میشه و به 
 هیچ کس دیگه اي  

 یحي  بدي و یا دلیل بیاري ...... مربوط نیست که بخواي براش توض
  

 مي دونستم چي تو فکرش مي گذره براي همین گفتم : 
شید بعد - شما تو حقم خیلي بزرگواري کردید ..مطم ن با شم .. منم دنبال ارام

 از عروسیمون قرار 
نیستتتت مثل دوتا همخونه زندگي کنیم ..منم یه زندگي خوب مي خوام ... و 

   تمام تالشمو هم  مي کنم
  

 نگاه خیره اش معذبم مي کرد که گفت : 
ستگاري کردم - ستم ...قبال یه بار ازت خوا شم به اجبار اینجا نی خوب من هم

 ..و همه چیمو بهت گفتم 
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 ..یادته که 
  

 مثل یه معامله سخت و نفس گیر بهش چشم دوختم ... 
هیچي  مپس لطفا اینطور فکر نکن که باید تحمل کني ..باید قبول کني ..هنوز-

 عوض نشده ..مي توني 
سي  شه از ک اون چي رو  که توي دلته عملي کني ...به هر حال حم انتخابو نمی

 گرفت  
  

 چقدر اون انگشت بدبختم داشت درد میکشید زیر فشارهاي دستاي بي رحمم 
شنهادي بدید - ستش فکر نمي کردم که براي کمب به من چنین پی خوب من را

 ..من حتي بار اولم 
 راحتا جواب رد بهتون دادم ..و باعک ناراحتیتون شدم ..ص

  
                     

  
  

 نفسي گرفتم و ادامه دادم : 
صه - شم مال ق شم بودم ..اما االن مي بینم ع سم ع شاید قبال دنبال چیزي به ا

 هاست ..مال ادمایي 
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نو وکه هیچ مشتتکلي تو زندگي ندارنه ...شتتما هم مي تونید تا دیر نشتتده ندرت
 عوض کنید ..به هر حال 

شما خوب نیست  ضعمون مثل  شرایط زندگي من و خوانواده امو مي بینید ...و
 ...مطم نم از ندر خیلي 

شما هم لطفا این چیزا رو ندر بگیرید  شکل پیش میاد .. چیزا بین خانواده ها م
 و بعد تصمیم بگیرید  

  
 لبهاشو بهم فشاري داد و پرسید: 

 م مشکل پیدا مي کنیم ؟ به ندرت منو توا-
  

اب دهنمو قورت دادم ...یکم ستتردرگرم وبي قرار بودم ...معموال توي اولین 
 گفتگو ها خودمو نمي باختم 

بازي مي  نه نقش  پامو کمي گم کرده بودم ..اما هنرمندا اما اینجا ..دستتتت و 
 کردم ...هرچند بازیم جلوي 

 موحد رو شده بود 
 شما باشه  فکر نمي کنم مشکي بین من و-
  

لبخند بدجنسي گوشه لبش نشست ...و من حقیقتي رو  براي بارو کردن حرفام 
 در موردش گفتم : 

راستتتش ..من ..من اخالقتونو دوستتت دارم ..مثل من زود تستتلیم هر چیزي -
 نمي شید ..اخالقاي 
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فردیتونو دقیم نمي دونم ...اما تا اونجایي که چند ستتاله باهاتون همکار بودم و 
 لش دانشجوتون ... قب

به همه اونایي  که توي زندگیم بودن چه نزدیب چه دور  باید بگم ..نستتبت 
 ...شما بهترین فردي بودید 

شون داده  ..ادمي  سبي از خودش ن شکالت برخورد منا شدن با م که تو مواجه 
 هستید که میشه با 

 ید   رساطمینان بهش تکیه کرد و مطم ن بود که  با وجودتون میشه به ارامش 
  

 از تعریفم لبخند به لبهاش نشست  ...کاش اونقدر خیره نگاهم نمي کرد  
 پس مشکل دیگه اي  نیست  .... درسته ؟ -
  

 چند ثانیه اي بهش خیره شدم و گفتم : 
 نه ..هیچ مشکلي نیست دکتر  -
  
  

                     
  

 ل  پاینشو گازي گرفت و پرسید: 
 و عروسي رو باهم بگیریم چیه   ؟ ندرت با اینکه عقد -
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باهم حرف  هامون  تاق داریم در مورد عالیم  ما توي این ا همه فکر مي کردن 
 مي زنیم و مي خواییم به 

تفاهم برستتیم ..اما هیچ کس نمي دونستتت فقط عجله داریم خودمونو زودتر 
 خالص کنیم از حرفایي و 

 تهمتهایي که مدام پشت سرمون بود 
 یلیم خوبه .... نه اتفاقا خ-
  

 خواست چیز دیگه اي بپرسه که سریع گفتم : 
 فقط یه چیزي؟ -
  

 سرشو تکوني داد و پرسید: 
 چي ؟ -
  

 من ... -
 نفسم بیرون دادم : 

 نمي خوام مراسمي گرفته بشه ...اگه امکانش هست همه چي تو محضر باشه -
  

گرفتم و به دستتتام  ابروهاشتتو باال داد و با تعج  بهم خیره شتتد..نگاهمو ازش
 خیره شدم  که  صداشو 

 شنیدم : 
 اما -
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 زود چشمامو باال بردم تا ببینم چي مي خواد بگه : 

 مندورت چیه ..یعني فقط تو محضر و -
  

 بله توي محضر ..بدون مراسم و بدون لباس  -
  

                     
  
  

 به خنده افتاد و گفت : 
 مگه میشه دختر ؟ -
  

 مو تا اخرین حد فشار دادم انگشت
پدرت - نادیده بگیري ..یعني  ما اگه خودتم  ته براي منم فرقي نمي کنه ...ا الب

 ..مادرت ..ارزو ندارن 
دخترشونو توي لباس عروس ببینن ؟..فکر نمي کني از اینکه دخترشونو خشب 

 و خالي بخوان بفرستن 
 ي نگرفتي  خونه بخت ... چقدر ناراحت میشن ؟ تو که تا حاال عروس
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میگم براي من فرقي نمي کنه ..به هر حال من یکبار ازدواج کردم ..مراستتمم 
 داشتم ... 

  
 سرمو پایین انداختم  و اون با شیطنت گفت : 

ولي مي دوني چیه ؟...  من برعکس ... تو دوستتت دارم  که مراستتم داشتتته -
 باشیم  

  
 با نا امیدي بهش خیره شدم : 

 ي خواد دیگه  چیه خوب ؟..دلم م-
  

 وقتي دید باورم نمیشه که تصمیم گرفته مراسم بگیره با لبخند گفت : 
شه ..البته من از طرف خودم قول مي دم - سنگیني نبا سم زیاد  قول مي دم مرا

 ..از طرف پدر و مادر و 
 برادرام هیچي قولي نمي تونم  بهت بدم 

 نم لذت مي برد : با نامردي شونه هاشو باال داد ...داشت از اریت کرد
 چیکار کنم دیگه دوسم دارن ..مي خوان سنگ تموم بذارن -
  

صمیم گیرنده هم  من  سط ت شم ...کوتاه بیا نبود...این و سلیم ب شدم ت مجبور 
 نبودم ..ادم تحمیل شده 

که تصتتمیم نمي گیره ....هرچند بدم نمي گفت من توي ازدواج اولم ..حتي یه 
 لباس مجلسي ساده هم 
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 ه بودم ...و مطم ن بودم پدرم دوست داره منو توي لباس عروسي ببینه نپوشید
  
  

                     
  

 با روق از تسلیم شدنم و گفت : 
 حرف دیگه اي باقي مونده  ؟ -
  

 داشت همه چي تموم میشد  
 سري تکون دادم و گفتم : 

 نه -
  

 گفت :  لبخند دندون نمایي به لبهاش اومد و از جاش بلند شد و
 پس بلند شو  بریم ...خیلي وقته که اون بیرونیا رو  منتدر گذاشتیم  -
  

از روي صندلي به ارومي بلند شدم ..به سمت در رفت و درو باز کرد و منتدرم 
 شد که به سمتش برم  

ضح مي اومد  شد وا صداي امیر علي که حرف مي زد و باعک خنده جمع مي 
 ..موحد با لبخند بهم 

 د ..به سمتش رفتم سرش رو با محبت تکون داد و گفت : خیره بو
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 بریم -
  

سیدیم اول از همه امیر  شدم و بعد اون ..... به هال که ر اول من از اتاق خارج 
 علي سر چرخوند و ما رو 

دید اول به من خیره شد و بعد به موحد که پشت سرم ایستاده بود که لبهاش به 
 خنده  از هم باز شد 

 و گفت : 
 وقتي اون لبخند روي لباي خان داداش ماست یعني دیگه همه چي تمومه .. -
  

 همه زدن زیر خنده  
شد ...از اینکه همه  شنده بود بهم خیره  شو پو صورت پدرش با لبخندي  که کل 

 نگاهها به سمتم بود 
 معذب بودم و کمي خجالت مي کشیدم : 

ست لطف مي کنید یه بار دیگ- ه ه به ما هم بگي که همدخترم اگه جوابت بله ا
 بشنویم 

  
  

                     
  

همه با روق به من و  لبهام چشتتم دوخته بودن ..دستتتامو از جلو توي هم گرفته 
 بودم ..پدرم با محبت 
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بهم خیره شده بودم ..مادرم همچنان اضطراب داشت ..عمه هم که کوره اتیش 
 ....نمي دونم چرا اینبار 

 له خجالت نکشیدم : براي دادن جواب ب
 بله -
  

 با بله من .... خنده ها و تبریب گفتنا شروب شد و امیر علي با خنده گفت : 
 پس این شیریني که از دو ساعت پیش داره بهم چشمب مي زنه ..خوردن داره  -
  

و بلند شد ظرف شیریني رو برداشت و شروب به تعارف کردن به بقیه کرد ..همه 
  از شیطنتش به خنده

سمت زن عموم که  ستم برم  شون رفتم و خوا سمت افتاده بودن  همراه موحد  به 
 مادر بزرگش با خنده 

 و محبت گفت : 
 کجا عروس خانوم ؟ ...دیگه نوه امو نباید تنها بذاري  -
  

 منو و موحد که سراپا ایستاده بودیم با تعج  بهش خیره شدیم  
  

 امیر علي با خنده صاف ایستاد و گفت : 
غصه نخورد  داداش من ..مادر جون قبال این بال رو سر من و حنانه هم اورده -

 ..نگران نباش االن 
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 راهنماییتون  مي کنم 
 و رو به حنانه که روي یه مبل دو نفره نشسته بود کرد و گفت : 

 پاشو خانومم ..پاشو ..من و تو همیشه اضافه ایم  -
  

 علي رو به ما دو نفر گفت :  حنانه با خنده از جاش  بلند شد و امیر
بنده خدا امیر حسین تقصیري نداره ..اخه تو مراسم خواستگاري من بدبخت  -

 ...من فلب زده ..من تب 
شتن .....و   شریف دا سفر خارج ت شون ... داداش ... نبود که .... اون موقعه ای

 داشتن قل  اون اجنبي ها 
 رو تکه تکه مي کردن ...واال  

  
خنده ...همونطور که امیر علي مي خندید  با اشتتاره به من و مبل  همه زدن زیر

 گفت : 
 بفرماید خانوم دکتر ... -
  

                    
  

سر و خنده  شده بود نگاهم به زن عموم افتاد که با حرکت  صورتم قرمز  کمي 
 بهم گفت برم بشینم  

  
 نشستیم  سر به زیر در برابر لبخنداي بقیه همراه موحد روي مبل 
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 پدرش رو به پدرم کرد و گفت : 
صلي - سم ا شه ..تا مرا شون خونده ب صیغه محرمیت بین اگه اجازه  بفرمایید یه 

 که دو سه ماه دیگه 
 است  

  
صورتم پرید و زود به موحد نگاه کردم که  بار ارامش رو به پدرش و پدرم  رنگ 

 گفت : 
 ببخشید...اگه میشه صیغه اي خونده نشه -
  

شدن ..امیر علي و امیر همه  شدن  و با تعج  به موحد خیره  ساکت  یه دفعه 
 مسعود انقدر متعج  

نگاهش کردن که انگار این حرف یه چیز غیر طبیعیه و گفتنش از زبون موحد 
 غیرممکن  

  
 توي دلم چند تا صلوت فرستادم و از خدا صبر و ارامش خواستم 

 :  که  باز صداش تنها صداي حاضر تو جمع بود
شم نمیاد..ما - صیغه خو شما..من از  ستش حاج اقا ..با عرض معذرت از  را

 هم که قراره دو ماه دیگه 
عقد کنیم ...پس فکر نمي کنم نیازي به صتتیغه باشتته ...باز م از جمع معذرت 

 مي خوام  
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همه داشتتتن یه جوري نگاهش مي کردن که امیر علي زودي براي تغییر حال 

 جمع  با خنده گفت : 
من و حنانه هم  صیغه محرمیت نخوندیم اخه اونقدر هول بودیم که هفته بعد -

 از خواستگاري رفتیم و 
 عقد کردیم ..یعني تو فامیل  کسیم به گرد پامون  نرسید  

  
پدر موحد نگران از  یه فکراي دیگه مي کرد که  مادرم خوشتتش نیومده بود و 

 نگاههاي مادرم رو به پدرم  
 گفت : 

که همش درگیر چیزي نم- ها هم  چه  هه .... ب ما قا ..دو  حاج ا که  نده  و
 بیمارستان و کاراشون هستن 

دو ماه دیگه عقد مي کنن ..گفتم که امیر حستتین تا کاراشتتو جفت و  Ϳ..انشتتا
 جور کنه ..براي عقد و 

 عروسي دو ماهي وقت مي خواد  
  
  

                 
  

زه اش چشتتم دوخته بودن ...عمه ام خانواده موحد کمي گرفته به پدرم و اجا
 ارزوش بود که پدرم بگه نه 
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 ...مادرمم بدتر از اون که  
 پدرم لبخندي زد و به چهره نگرانم نگاهي انداخت و گفت : 

 مبارک باشه ..به پاي هم پیر شن -
  

یه نفس  به لبهاي همه برگشتتتت ...انگار این اجازه براي همه   باره  لبخند دو
 .. اما مادرم دوباره اي بود...

شون رسیده بودن دیگه  همچنان ناراحت و گرفته  بود ....ولي بقیه که به مراد دل
 به نگاه مادرم توجه 

 نکردن ....که مادر بزرگش در کیفشو باز کرد و گفت : 
 من تا مراسم طاقت ندارم ...هدیه امو همین امروز به عروس گلم مي دم -
  

د و بلند شد و به سمتمون اومد  و گفت جعبه مخملي مشکي رنگي رو  در اور
 : 
 من کادومو االن مي دم  -

شده  سابي کار  شنگي بود که روش ح درجعبه رو باز کرد ..گردنبند ظریف و ق
 بود..جعبه رو داد دست 

 موحد و گردنبند و  برداشت و گفت : 
 اجازه مي دي عروس خانوم ؟ -

غول بستتتن گردنبند دور با لبخند خواستتتم از جام بلند شتتم که نذاشتتت و مشتت
 گردنم شد ..کارش که 
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 تموم شد ..منو ب*و*سید  و همه دست زدن ..بعدم موحدو ب*و*سید  
  

هرچند همه از اینکه موحد نذاشته بود صیغه اي خونده بشه یکم ناراحت بودن 
 ..به هر حال با نبود 

 ند ي مومحرمیتي بینمون رفت و امدا... کمتر.... و برخوردا رسمي تر  باقي م
  

 چقدر از این شرایط ناراحت بودم ..شرایطي که خودم مسببش بودم .... 
ست کرد  شدم ...که موحد د با غمي که توي دلم بود به پدرم و لبخندش خیره 

 توي جی  کتش و جعبه 
 کوچیکش رو در اورد که امیر علي با خنده گفت : 

 کاه ...  اصل کار اینه ..اینجاست ..این داداش ما چقدر اب زیر-
  

موحد بهش خندید و در جعبه رو باز کرد .. یه حلقه کامال زیبا و  چشمگیر  که 
 یه نگین روش بود ..فوق 

 العاده قشنگ بود  
  

                 
  
  

 حلقه رو از توي جعبه اش در اورد و رو به جعبه گفت : 
 با اجازه  -
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ستم کنه  ستمو بگیره و حلقه رو توي د ست د که مادرم با ناراحتي قدمي   و خوا

 اومد جلو ...یه جوري 
صندلي که  ست داد و  از روي همون  شو از د شه که عمه دیگه تحمل که مانع ب

 نشسته بود و تکونم 
 ازش  نخورده بود بلند شد و  گفت : 

ستش کني - ستي ..پس براي چي مي خواي د شما هنوز محرمش نی اقا داماد ..
 ؟وقتي نمي خواي 

 ونده بشه ..حقم نداري دستش کني  صیغه اي خ
  

رنگ صورت موحد چنان  پرید و  بهش خیره شد که من از حرف عمه خجالت 
 کشیدم ...که  سریع 

 گفت : 
 بله حم با شماست ببخشید ..مادرم زحمتشو مي کشه  -

 و بلند شد که حلقه رو بده مادرش  
 و گفت :  برادراش و خانواده اش کمي ناراحت شدن که پدرم جلو اومد

نه بابا دستش کن ..دو ماه دیگه که قراره زنت  بشه ...دستش کن پسرم ..هیچ -
 اشکالي نداره 

 عموم پشت سر پدرم در اومد: 
 دستش کن اقاي دکتر ...شما دستش نکني که مزه نداره ..همه لطفش به االنه -
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 عمه ام صورتش قرمز شد  .. 

که مي گفت دستتو بلند کن ... دستمو ناراحت از رفتار عمه با حرکت سر پدرم 
 به سمت موحد  بلند 

 کردم ..سعي کرد لبخند بزنه  که امیر علي گفت : 
همه دستتت بزنید شتتاید این خان داداش ما دلش بیاد دستتتش کنه ...پستتره -

 خسیس ..زود باش دیگه 
  

موحد باالجبار  به خنده افتاد و بدون کوچکترین تماسي با دستم حلقه رو توي 
 انگشتم کرد ..چهره اش 

 ناراحت  بود  اما به زور مي خندید 
  
  
  

سنگ تمومي  شته بود...عج   سمم گذا عمه زحمت یه خاطر بد رو براي مرا
 گذاشته بود برام ... 

شحال بودن ...و تبریب مي گفتن  ...درباره مهریه و  ست مي زدن و خو همه د
 مراسم زماني که من و 

 به توافم رسیده بودن ... موحد تو اتاق بودیم هم  
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شتن ...زود  شین بر مي گ شام نموندن ..چون راه دور بود و باید با ما دیگه براي 
 بلند شدن که برن ... 

موقع رفتن همه کمي خودموني تر شتتده بودن ..همه جلوتر از ما به ستتمت در 
 رفته بودن ..موحد کمي 

 م گفتم : تو فکر بود که همونطور که اروم به سمت در مي رفتی
 من ازتون معذرت مي خوام -
  

 لبخندي زد و گفت : 
 براي چي معذرت مي خواي ..من باید حواسمو جمع مي کردم  -
  

 به سختي بهش لبخندي زدم که کمي از خودش در بیاد و ناراحت نباشه : 
 عمه ام توي همه مراسم فامیل یه یادگاري مي راره ..شما به دل نگیرید  -
  

 گشت و گفت : به سمتم بر
 به دل نگرفتم ..کي میاي تهران ؟ -

براي اینکه از دلش در بیارم و ناراحت نباشتته ..ستتعي کردم کمي لبخند و لحن 
 خودموني تري به کار 

 بگیرم : 
براي فردا بعد از ظهر بلیط دارم ..پس فردا بیمارستتتانم ...براي شتتیفت شتتبم -

 امادگیمو اعالم مي کنم  
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  لبخندي زد و گفت :-
 خوبه ..موقع حرکت تماس بگیر و ساعت اومدنتو بگو ...که بیام دنبالت  -
  

 نه ممنون دیگه شما رو زحمت نمي ندازم ... -
 اهي کشید و نفسي بیرون داد و گفت : 

 یادت نره ..زنگ بزن و بگو کي مي رسي  -
  
  
  
  

 قانون موحد همین بود ..حرف حرف خودش بود ...بهش لبخند زدم  
  

 استي ادرس اینجا رو راحت پیدا کردید ؟ ر-
  

 با یاداوري ادرس اینجا به خنده افتاد و گفت : 
ادرستتي که داده بودي خیلي ستتر راستتت بود..فقط دوتا میدونو اشتتتباه رفتیم -

 پایین ...یه بنده خدام تا 
مي تونست ادرس غلط  بهمون داد..خالصه یه یه ساعتي داشتیم دور خودمون 

 مي چرخیدیم  
  

 با خنده سرمو پایین انداختم و همراه هم به سمت ماشینا رفتیم   
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همه کم کم ستتوار  شتتتده بودن و از هم خداحافدي مي کردن  و منتدر من و 
 موحد بودن  

بعد از ستتوار شتتدن همه ... موحد با پدر و مادرم هم خداحافدي کرد... و قتي 
 پدر و مادرم و عمو  و زن 

 سمتم برگشت و گفت : عموم داخل خونه شدن به 
 زنگ بزن ... یادت نره  -

 سرمو تکون دادم  
 لبخندي زد و گفت : 

 ..مراق  خودتم باش ...خداحافظ   
 خیلي خشب و خالي منم بهش  گفتم : 

 خداحافظ  -
  

سعود و حنانه  شینش رفت ..امیر علي و امیر م سمت ما دوباره لبخند زد  و به 
 توي یه ماشین بودن و 

در مادرش و مادر بزرگش یه ماشتتین دیگه ..ته دلم هنوز اروم و قرار موحد و پ
 نداشت  

نگاهي به حلقه توي دستتتم کردم  و بعد به موحد که ماشتتینو روشتتن کرده 
 بود....چقدر ناراحت بود و 

ستتعي مي کرد به روش نیاره ... به راه که افتاد .... برام بوق زد و  حرکت کرد  
 ...تا از کوچه خارج بشن 
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..بهشتتون خیره شتتده بودم ..انقدر عصتتبي بودم که حاضتتر بودم حال عمه رو 
 همین امش  حسابي بگیرم 

 ... 
شوخي به یوسف گفته بودم من عمه ندارم تا  به یاد چند وقت پیش افتادم که به 

 مي توني فحش 
شحالي  ضاي خانواده موحد اون خو شتم ..توي دل تمام اع بوده و اي کاش ندا

 نده بود اولیه رو خشکو
  
  

..همه به احترام موحد و من و خانواده ام در برابر ش ستتکوت کرده بودن و به 
 روي خودشون نیورده بودن 

 ... 
 عصبي به سمت در رفتم و داخل حیاط شدم  

  
وارد راهرور که شتتدم .... حوریه رنگ پریده به ستتمتم اومد ..صتتداي پدرم 

 بلندشده بود...نگاهي به حوریه 
 از کنارش گذشتم   انداختم و

ستاده  سته بود ای ش شدم ....  دیدم پدرم مقابل عمه که روي مبل ن وارد هال که 
 بود و با عصبانیت 
 بهش مي گفت : 

 به چه حقي مراسم دختر منو خراب مي کني ؟ -
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به عمو م نگاه کردم  ناراحت روي یه مبل دیگه نشتتستتته بود و به اون دوتا نگاه 

 ه مي  کرد ... دوباره ب
 پدر و عمه ام  که عمه گفت : 

بده مي خوام حستتاب کار دستتتشتتون بیاد که بفهمن  دخترت بي کس و کار -
 نیست  

  
 پدرم یه دفعه صداشو برد باال: 

البد تو کس و کارشي ؟..ماهم  همه برگ چقندریم ؟..تو برو حساب کارو به -
 دامادات نشون بده که هر 

دم در خونه ات ...برو حساب کارو دست روز دختراتو با چشم گریون نفرستن 
 اونا بده 

  
 نگاه عمه که بهم افتاد ...با حرص از جاش بلند شد و گفت : 

چیه نکنه چون فکر کردي یه دکتر پا به ستتن گذاشتتته اومده خواستتتگاري -
 دخترت ..دیگه کالست رفته 

 باال...؟ 
شتتم جمال تو و نه اقا ...کالهتو باال تر بذار..طرف زن داشتتته ...همچین عا

 دخترتم نبوده که به پاتون 
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بیفته ..معلومه که فقط دنبال یه مورد جوونن ..یه دختر خام و ستتتاده مثل اوا 
 ...که بشه راحت خرش کرد   

ندیدي اصتتال به وضتتع زندگیتون اهمیت نداد؟..چون فقط مي خواد دخترتو 
 بگیره و ببره ...مطم ن باش 

اینجا بذاره ... اونم توي خونه یه اشپز ..که  همین که زنش بشه دیگه عمرا پاشو
 حقوقش دستمزد یه 

 روز اونم نمیشه  
شت زیاده روي مي  سمتش رفتم ..دیگه دا شار دادم و به  با حرص لبهامو بهم ف

 کرد..این یکي رو نمي 
 تونستم کوتاه بیام : 

  
  
  

ست ..اما بهت اجازه ن- صال مهم نی مي دم ... عمه ..اگه احترام منو نداري ...ا
 رو در روي من ... توي 

 خونه بابام ..به پدرم توهین کني  
شپزي منو دکتر کرده  شپزه ...از دیوار مردم که باال نرفته ..با همون ا شپزه که ا ا

 ....زندگیشو چرخونده 
..دستشم جلوي هر کس و ناکسي بلند نکرده ...که انقدر راحت بي احترامش 

 مي کني  
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 رنگ صورتش پرید  
اونیم که اومده خواستگاریم ..اگه پا به سن گذاشته باشه ...اگه دنبال یکیه که -

 فقط خرش کنه ... بهتر 
از اینکه یکي باشتته مثل پستترت که هر روز با داشتتتن یه زن و دو تا دختر تا 

 چشمش مي افته به یه 
 دختر و عشوه اش ..خراب میشه سر زنش و زندگیش  که مي خواد باز زن بگیره  

  
 پدرم  از پشت سر بازومو گرفت و با عصبانیت صدام زد  

اما من داه کرده بودم ..اعصتتابم بهم ریخته بود صتتدامو بردم باال..مامان و زن 
 عمو از اشپزخونه بیرون 

 اومدن   
به - ید  با یه عوضتتي طالقم داده ..  با ؟...چون  با چرا نمي راري حرفو بزنم 

 خودش اجازه بده به همه امون 
ما هستتتي براي مهمونامون تعیین  توهین تا شتت بده  جازه  به خودش ا نه ؟.. ک

 تکلیف کنه ؟ 
  

 چهره عمه هر لحده برافروخته  تر میشد   که یه دفعه گفت : 
کرم از خود درخته دختر جون ...اون پستتري که طالقت داده ...مطم ن باش  -

 الکي طالقت نداده 
 و طالقت داده  ..شایدم به این یاور پا مي دادي که فهمیده 
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شدم  و   ساکت  شد که یهو  سنگین بود که  نمي دونم چي  حرفش اونقدر بد و 
 با ناباوري و بهت 

شب  فرا گرفت ..خیلي وقیحانه حرف زده بود که  عموم  شمامو حلقه هاي ا چ
 از جاش  بلند شد و 

 بهش گفت : 
 خجالت بکش ارر ..داري درباره دختر برادرت حرف مي زني  -
  

م که گویا از حرفي که زده باشه کمي پیشمون شده باشه  قدمي به عق  عمه ه
 رفت و یهو گفت : 

 خوب اگه دروه میگم ... چرا از خودش دفاب نمي کنه ...؟ -
  
  
  

 با چشماي پر اشب به صورتش خیره شدم و با لبخند تلخي گفتم : 
مه حم - پدر نه  بیرون به احترام مهمون بودنتون هیچي نمي گم ...چون خو

 کردنتم ندارم ..چون خواهر 
پدرمي ...مجبورم ستتکوت کنم ...اما عمه ...قدیمیماي مثل خودت .. یه مثال 

 خوب دارن ....که گفتن 
 ...خالیم هر چه الیم ...یه نگاه به دامات بنداز بعد انقدر تهمت بزن  

به خاطر حرفي که امشتتت  بهم زدي هیچ وقت ازت نمي گذرم عمه ..هیچ 
 وقت  
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  ... 

 عمه که خودشو گم کرده بود سعي کرد چیزي بگه : 
 به داماد من چیکار داري ؟...انقدر خودتو مثل این مدلوما نشون نده که  -
  

 درباره دختر من درست صحبت کن  -
  

شت  شد  و عمه با دهني نیمه باز به پ صداي بلند پدرم خاموش  صداي عمه با 
 سرم و پدرم خیره موند  

شته و دنبال خوش گذروني با دختر جون اوني که ف- سن گذا کر مي کني پا به 
 منه ..اونقدر شرف داره 

که وقتي دو ستته بار حالشتتو تو جمع مي گیري به خاطر دخترم چیزي به روي 
 خودش نمیاره و بهت 

 نمیگه .. 
فکر مي کني چشم و گوش بسته دخترم بهش دادم ؟ ..اصال مي دوني اون کیه 

 ش ؟چیکاره است ؟پدر
کیه ؟یعني اونقدر دختراي رنگ و لعاب دار دورش کم بود که بیاد شهرستون و 

 دختر منو بگیره ...انقدر 
 احمقه ؟ 

 چرا  وقتي چیزي  رو نمي دوني همین طوري براي خودت حرف مي زني ؟ 
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سختي راهو تحمل کنه  حتما  یه چیزي توي دخترم دیده که اومده ...اونقدر که 
  و حرفاي بي سر و ته

 تو رو بي خیال شه ....  
شن و بعد  ست با سال قایمکي دو شن که دو  همه که عین دختر و دامادت نمی

 براي جلوگیري از 
ابروریزي... زود دوتاشتتونو بهم برستتوني که اخرم همه بگن دخترش  شتت  

 عروسي.. ماهه حامله بود  
  

مي تو که توي زندگي خودت و بچه هات مشتتکل داري ..چرا ستتر ماها خالي 
 کني ...؟تو به فکر و سر و 

ستتتامون دادن به زندگي خودت باش ...بچه هات باش ...منتتو از ستتر من و 
 دخترم کم کن .... 

  
  
  

به احترام بزرگ بودنت توي این مجلستتي ..نه حرفاي بي حستتتاب و کتابت 
 ...بس حد خودت بدون خواهر 

شم جلوي زن و بچه هام و برادرم سر مجبور ن ...اینطوري باهات  من ..که اخر 
 حرف بزنم  و سکه یه 

 پولت کنم 
 عمه اونقدر رنگش پریده بود که دیگه صداش در نمي اومد  
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شکال نداره ...ارزو هم  نمي کنم  که دل بچه ها تو - ستي ..ا شک دل دخترمو 
 خدا بشکنه ...اما ارزو 

ن ممي کنم یه روزي از حرفت پشیمون بشي ...یه روزي که خیلي دیره خواهر 
 ... 

  
چند لحده اي به هم خیره موندن  و پدرم با لبخندي تلخ از ش نگاه گرفت و 

 به سمت اتاقش پناه برد 
 ... 

 حال همه امون گرفته شده بود  
مه منتدر  ید ... ....ه مه امون مي چرخ مه بین ه نه ع گاه پر کی پدرم ن با رفتن 

 بیرون رفتنش بودن 
 شم و کینه گفت : ...اخرین نگاهش روي من بود که با خ

 دیدي بین من و برادرمو خراب کردي..دلت خنب شد ؟ -
  

یه ادم چقدر مي تونستتت حقیر باشتته و براي باال کشتتیدن خودش به این اون 
 چنگ بندازه  

مل  گه تح تاقم رفتم ...دی مت ا به ستت گاهمو از ش گرفتم و  پدرم ن ثل  منم م
 دیدنشو نداشتم ... 

..خیلي هم بهم ریخته ....عمه نذاشتتته بود   اعصتتاب همه امون بهم ریخته بود
 چیزي از مراسمو بفهمیم 
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 ...تا تونسته بود زهرمون کرده بود 
 *** 

 فصل هفدهم : 
  

ستان  شتم براي رفتن به بیمار سر کردن مقنعه ام بودم ...دا جلوي اینه در حال 
 اماده میشدم 

.خودش همون دیروز که از شتتهرستتتان  برگشتتتم ...موحد دنبالم اومده بود..
 صبح باهام تماس گرفت و 

 ساعت حرکتمو ازم  پرسیده بود... 
  

نده بود   قه خودشتتو بهم رستتو نال ...در کمتر از پنج دقی یدم ترمی وقتي رستت
 .....تمام طول راه فکر مي 

شدنمون باهاش برخورد کنم ....و با خودم  کردم که باید چطوري بعد از نامزد 
  کلنجار رفته بودم ...اما اون

 با برخوردش خیلي کارو راحت کرد...... 
  
  
  
  

ست مثل یه غریبه  سمي.... در سالم کرد و خیلي ر به محي دیدنم ..فقط یه 
 ..اومدنموخوشامد گفت 
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........حتي راحتي گذشتتته رو هم کنار گذاشتتته بود  ...گذشتتته اي که گاهي 
 توش به شوخي منو زري 

 صدا مي زد  
ر حرف عمه است ..اما به روي خودم نیورده بودم مي دونستم همه اش به خاط

 ...مشکل اصلي 
 طبقات فرهنگي تازه داشت خودنمایي مي کرد .. 

  
شکلي ندارم ..یادش رفته بود که من چندین  اما انگار یادش رفته بود من هیچ م

 سال و به دور از خانواده 
د که به تمام ام  توي این شتتهر و در نزدیکي اون زندگي کردم ..یادش رفته بو

 اخالقاش واقفم و باهش 
 مشکلي ندارم .. 

اون عمه بود که مي خواست سنگ بندازه و مانع تراشي کنه ..حضورش تنها به 
 عنوان یب بزرگتر بود نه 

 کسي که حرفش براي ما  حجت  بشه براي همه چیز ... 
  

 و اونقدر رفتار عمه روش تاثیر گذاشتتته بود که بي حرف و در حد یه ستتالم
 علیب ساده منو تا خونه 

رسونده بود ...مي دونستم ادم کینه اي نیست ..اما این رفتارشم دوست نداشتم 
 ....مثال مي 
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 خواست مراعات کنه ... 
رفتار ستترد دوتامون کامال دور از انتدار بود و با افکاري که توي راه براي خودم 

 داشتم زمین تا اسمون 
 فرق مي کرد ..... 

  
 قنعه ام کشیدم و کمي سرمو به عق  کشیدم و به اینه نگاه کردم  دست از م

ضعیت تا دو ماه دیگه غیر قابل تحمل  باید امروز باهاش حرف مي زدم ..این و
 بود ...مي دونستم براي 

خودشم عذابه و داره تحمل مي کنه ..ما که شهرستان نبودیم ...من همون رفتار 
 گذشته رو مي 

اهي شیرین مي شد و گاهي زننده ...اما تهش رو خوب خواستم ...هموني که گ
 مي دونستي که 

 خوبه و توش دلخوري وجود  نداره 
  

سریع  شیدم  و  شتي به زیر خط لبم ک شیم که  در اومد ...انگ صداي زنگ گو .
 جواب دادم ...: 

  
 سالم  ..االن میام پایین  -
  

 به خنده افتاد و گفت : 
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 م ...عجله نکن ...منم تازه رسیدم  سال-
  

صتتداي راحتش که توش ته مایع هاي خنده رو  هم داشتتت لحده اي متعجبم  
 کرد ...اما کمي بعد  

..خیالم رو  راحت کرد که شاید دوباره شده همون موحد ....موحدي که هنوز 
 صدا زدن اسم کوچیکش 
 برام ثقلین و سخت بود  

ضعم نگا سر و  سابي به خودم رسیده بودم ...و اخرین بار به  هي انداختم ...ح
 پالتوي جدیدمو که تازگیا 

 گرفته بودم پوشیده بودم ..  
  

سیدم ...دیگه یه دختر مجرد نبودم که  شتر مي ر باید  از این به بعد به ظاهرم بی
 نگاههاي دیگران برام 

به بعد خیلي چیز ید از این  با به خاطر موحد  قل  باشتتته ..الا ا رو بي اهمیت 
 مراعات  مي کردم  .. 

ادم کمي نبود ...باید در برابر دیگران نشتتون مي دادم  که انتخاب خوبي کرده 
 ...باید از ندر ظاهري هم 

 که شده بود در حد اون مي بودم که بعد ها باعک شرمندگیش نشم 
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ست جلوي در  شو  در شین پله ها  رو با عجله یکي دوتا کردم و رفتم پایین ..ما
 ارک کرده بود .. خونه پ

 مرت  و اراسته مثل همیشه ..به سمت ماشین رفتم و دروباز کردم .... 
  

ستتخت بود رفتاري  از خودم داشتتته باشتتم که نشتتون بده از این نامزدي خیلي 
 خوشحالم ...مشکل اینجا 

بود که نمي دونستتتم باید چه حستتي  نستتبت بهش داشتتته باشتتم ...همه کارام 
 تداهر بود ..حسي هم 

 که موحد به منو داشتو هم نمي دونستم و این از همه بدتر بود  
 با لبخندي رو صندلي نشستم  و گفتم : 

 سالم ...صبح  بخیر -
  

 اونم لبخند داشت ...دعا مي کردم مثل دیروز رفتار نکنه  
 سالم ...گفتم که عجله نکن  -
  

 سري تکون دادم و گفتم : 
 اماده بودم ... -
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گذاشتتتم ..زیر  تامو روي کیفم  ند کوچیکي زد و فرمون چرخوند ..دستت لبخ
 چشمي نگاهي به حلقه توي 

 دستم انداخت و دوباره به رو به رو خیره شد  
  

کمي که گذشت خواستم در مورد عمه باهاش حرف بزنم اما سکوت حاکم بر 
 فضاي ماشین اونقدر 

  سنگین  بود که به لبهام  مهر خاموشي زد 
کاش مي دونستتتم شتتوخ طبعي روز خواستتتگاریش کجا رفته بود که بالخره 

 حرفمو زدم : 
 میشه ازتون  خواهش کنم عمه امو  و رفتار اون روزشو فراموش کنید ؟< -
  

 متعج  سرشو چرخوند و نگاهم کرد..سرم پایین انداختم و گفتم : 
تا حاال از رفتار عمه ام .... همه اش دار - م خجالت مي کشتتم از اون  روز 

 ..شرمنده شما و خانواده اتونم 
 شدیم  

  
نگاهم رو ازش گرفتم  و به بیرون خیره شدم ..حاال که شرایط طوري شده بود  

 که باید در کنار هم مي 
 موندیم ..دلم نمي خواست این جو سنگین باقي بمونه ... 
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 امروز  که عمل نداري نه ؟ -
گاهم رو از بیرون گرفتم  و ن با ن ندگیشتتو مي کرد  قت ران با د گاهش کردم ...

 صداي ارومي  گفتم 
 نه -
  

 دنده رو جا به جا کرد: 
شلوغه وگرنه مي گفتم براي عمل دومي بیاي - ضش من دوتا دارم ...بخش  عو

 ...عمل جالبیه  
  

شد دوباره همون موحد قبل لبخندي دزدکي به لبهام اومد و  شت می از اینکه دا
 زود گفتم : 

 کارامو زود انجام بدم ..فکر کنم بتونم  براي عمل حاضر بشم  اگه-
  

 سري تکون داد و گفت : 
  

            
  

نه ..نمیشتته ..ستته روز نبودي ...باید به بیمارات ستتر بزني ...از همه مهمتر -
 حواست به بچه هاي تازه 

شتباه شون ا شه ..خیالم راحت تره ...دیروز..یکی ست با شه ...تو که حوا  يبا
 بیمار یکي دیگه رو داشت  
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معاینه مي کرد و فکر مي کرد بیمار خودشتتته ...اونم با یه تشتتخیص اشتتتباه 
 ...نمي دونم چرا انقدر بخش 

 بهم ریخته ..عین مدرسه شده ..مدام باید باال سرشون باشم ... 
 تازه هنوز شیرینیم نگرفتیم ... 

  
مي ریم ..یهو نگاه بچه هاي وقتي گفت شتتیریني ....یادم افتاد که داریم کجا 

 بخش جلوم شکل 
 گرفت ..نگاههاي متعجبشون ...کمي اضطراب گرفتم و با نگراني پرسیدم : 

 همه بخش مي دونن ؟ -
  

 نیم نگاهي به من انداخت و گفت : 
 کل بیمارستان مي دونن -
  

شت از رفتارها و عکس  ستم و باز کردم ..موجي از وح سترس ب شمامو با ا چ
 اي بچه ها و العمل ه

 کارکنان بیمارستان بهم هجوم اورد  
  

به عق  تکیه دادم ..در حم موحد چقدر بدي کرده بودم ...ستترمو پایین گرفتم 
 ...و دیگه چیزي نگفتم 
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شدم ...اونم  شینم پیاده ن شیریني گرفت ...انقدر حالم بد بود که از ما ..بین راه 
 چیزي نگفت 

  
و نگهبان راهو برامون باز کرد تازه نگاهي بهم  وقتي جلوي در بیمارستان رسیدم

 انداخت و گفت : 
 چرا انقدر ساکت شدي ؟ -
  

محیط بیمارستان همیشه روي رفتارم تاثیر مي راشت ..همیشه رفتارمو خشب 
 و سخت مي 

 کرد.مخصوصا بعد از جدایي از هومن  
  

ي به اهستگماشینو به داخل و به جاي همیشکیش روند ..وقتي روي ترمز زد ..
 گفتم : 

 متاسفم که به خاطر من ... -
  
  
  

 چشمامو با باري از گ*ن*ا*ه بستم  و باز کردم که با لحن شوخي گفت : 
چقدر تو متاستتفي؟ ..چقدر تو معذرت مي خواي...چقدر تو شتترمنده اي -

 ..چقدر تو خجالت مي کشي 
 ؟ ..چقدر چقدر چقدر ......تو اینطوري بودي و من نمي دونستم 
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 سرمو بلند کردم و نگاهش کردم ..با خنده داشت نگاهم مي کرد : 

به جاي  متاستتف بودن ..که برام نون و اب نمیشتته ..یه لطفي کن و یه  لبخند -
 چاشني لبات کن که 

 حداقل ظاهریم شده فکر کنم از این نامزدي خوشحالي  
 نبودم واکنشيحرفشو با همون لحن شوخشم بهم انداخته بود...طوري که قارد 

 از خودم نشون بدم 
شتي  شو  روي پ ست دیگه ا شو روي فرمون ود ست سمتم چرخید..یه د کامل به 

 صندلي من گذاشت و 
 سرشو کمي بهم نزدیب کرد   : 

بذار قشتتنگ روشتتنت کنم خانوم دکتر ......چیزي نزدیب به چهار روز اینجا -
 نبودي ...خبر نامزدي من و تو 

ه کمتر از اونم نه ... توي کل بیمارستتتان ... همون روز به اندازه ستترعت نور ک
 اول پخش شده .. 

شن ....خبر نامزدي من و تو  ستان انداخته با سط بیمار .دقیقا مثل یه بمبي که و
 تاثیرشو گذاشته و 

پخش شتتده  ..از ریز و درشتتت همه یه جوري نگاهم مي کنن که انگار از کره 
 مریخ اومدم ...شایدم ماه 

 هر کدوم که براي اونا جال  تر باشه   ...حاال
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 به خنده افتاد...: 
شون مهم بود ه که - شته ؟ ...انقدر  برا نمي دونم چرا انقدر این خبر واکنش دا

 تا منو مي بینن یه جوري 
 میشن ...طوري که فکر مي کنم یه زامبیم  

  
 شیطنت صداش بیشتر شد : 

س- ستش براي خودمم جالبه ..اخه نمي دون تم انقدر مهمم  که خبر ازدواجم را
 اینطور  تکونشون داده   

شته   شاره اش  که روي فرمون گذا شت ا با تعج  نگاهش مي کردم که با انگ
 بود  مسیر راه و پله ها 

 رو نشونم داد و گفت : 
حاال قراره من و تو از این پله ها باال بریم ..بعد به استتانستتور برستتیم ..بعدم -

 خارج  همزمان از اسانسور
حاال فکر مي کني ..چي میشتتته ؟ چي در  بشتتیم و وارد بخش بشتتیم ....

 انتدارمونه ؟ 
  

 اصال مندور حرفاشو نمي فهمیدم ..گنگ سرمو تکون دادم و پرسیدم : 
  
  

 مندورتونو از این حرفا نمي فهمم دکتر ؟ -
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شو گاز گرفت و  شو پایین انداخت و ل  پایین سر ضعیت با خنده  توي همون و
 وباره سرشو بلند کرد و  د

 گفت : 
اخه اونقدر اون رنگ و روت پریده که منم ترستتوندي که یعني اون باال چیه -

 ؟..قراره چه اتفاقي بیفته 
ثل  چه ؟تو م به مردم   خه  نامزد کردیم ..ا که نکردیم .. ؟دختر خالف شتترب 

 همیشه باش ..بي خیال ..بي 
یا  تا اخر کالس تفاوت ..اصتتال مي خواي مثل این کالس اول که مادرشتتون 

 پیششون مي شینن همراهت 
 باشم تا اخر وقت ؟ 

ناراحت از لحن تمستتخر امیز ي که برام به کار گرفته بود..با گلگي نگاهش 
 کردم  خندید و گفت : 

بین  اصال یه قراري مي راریم ..نه ام نمي گي ..من رفتار عمه اتو فراموش مي -
 کنم ..توام این رنگ 

ستترستتو فراموش کن ..مثل قبل باش ..هوم ؟معامله پایا پایي دیگه پریدگي و ا
 ؟ 

در همون حال  انگشتتت اشتتاره و شتتستتتشتتو رو دو طرف لبش گذاشتتت  و با 
 شیطنت کشي به لبهاش 

 اورد و گفت : 
 اون لباتم یکم بخندون که نگن چه زن اخمالویي گرفته  -
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انداختم و ستتعي کردم دیگه نتونستتتم جلوي خنده امو بگیرم ..ستترمو پایین 

 نخندم ..با خنده نگاهم مي 
 کرد ...که کمي جدي شد و گفت : 

 هرجایي که رفتارم اریتت مي کنه  بگو..نمي خوام همیشه معذب باشي -
  

 حرفش خنده امو جمع و جور کرد .. جدي شدم و گفتم : 
ذب عرفتارتون معذبم نمي کنه ..یعني اگه رفتارتون مثل گذشته باشه ..من ..م-

 نمیشم 
  

 لبخند ي زد و گفت : 
ید بریم ؟ - مای جازه مي فر حاال ا باش ... ثل همیشتتته ام ...اینو مطم ن  من م

 ....االن اون باالییا از کي 
منتدرن تا با شوک زدگي نگاهمون کنن ...دل تو دل بدبختا نیست ..یعقوبي تا 

 االن فکر کنم هزار بار این 
 فکر پاهاي اون بیچاره باش  پله ها رو باال پایین رفته ..به 

  
  
  

شوخي که فقط  شوخه ..اما من باور نمي کردم ...مرد  سف مي گفت موحد  یو
 .... لحن شوخ و خنده 
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شد و من هنوز قدر این لبخند ها رو  نمي  شت کم کم متعلم به من می هاش دا
 فهمیدم  ونمي 

 دونستم  
  

..شتتیرینا رو توي بخش و ستتر راه از یکي دوتا از بچه هاي خدمه خواستتته بود 
 قسمتایي که خودش 

گفته بود پخش کنن ...نگاههاي عجی  و غری  از همون بدو ورود شتتروب 
 شده بود  ...از دکتر احمدي 

 ساکت و مهربون تا سمیه اي که توي اورژانس از من متنفر بود ... 
و  دشوخي اول صبحي موحد تونسته بود لبخند رو به لبهام بیاره و چهره امو شا

 بشاش نشون بده 
با ارایش کمي هم که کرده بودم ..بیشتتتر خودنمایي مي کرد ... وارد  قل  ..الا

 اسانسور که  شدیم 
 ..کیفشو توي دستش جا به جا کرد و گفت : 

مراق  دکتر سهند باش ...از روزي که برگشته چند بار خرابکاري کرده ..نمي -
 دونم حواسش کجاست 
ر مي کنه ..حواست به مریضاي اونم باشه ..من امروز ...توي یه عالم دیگه سی
 زیاد توي بخش نیستم 

 ...دکتر علیان و محمودي هستن ...تو فقط حواست به اون بچه ها باشه  
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سرمو تکون دادم ...چقدر بهم اعتماد داشت ..که اونا رو به من مي سپرد ...از 
 اینکه مورد اعتمادش 

ست سي خوش به زیر پو شد با شده بود...ح سور که باز  سان شد ..در ا م دونده 
 چشمکي بهم گفت : 

 لبخند فراموشت نشه ...و با روي باز از همشون استقبال کن  -
نداشتتتن  به اونایي که روي دیدنمو  این تکه اخر جمله اش دقیقا متلکي بود 

 ...همراهش از اسانسور 
 خارج شدیم ... 

  
ه صتتنم بود ...نگاهي که یب دفعه به اولین نگاهي که ما دوتا رو باهم دید..نگا

 شعله هاي اتیش تبدیل 
 شد ... 

نگاهي خیره و پر از تهدید و حرف ...در عوض نگاه اون ...نگاه  من به خنده و 
 لبخند  تبدیل شد.. 

شون داره و دلش مي  س سف مي گفت ...دو به یه لبخند از اون لبخندایي که یو
 خواد همیشه رو لبام 

 باشه  .. 
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.چند نفري که جلوي استیشن بودن برگشتن و به ما نگاه کردن ...بهشون لبخند 
 زدم ...شوک زده از 

 نزدیکي من و موحد نه لبخند مي زدن و نه حرفي مي زدن .. 
فکر این که من با بد اخالقترین و ستتختگیر ترین مرد بیمارستتتان نامزد کرده 

 بودم ...داشت دیوونه اشون 
 مي کرد  

  
مه از یکي از اتاقا بیرون  اومد ...با دیدنم ..برخالف همه ادمایي که از که هنگا

 صبح سعي مي کردن 
 که فقط لبخند بزنن .....از ته دل لبخند زن ..یه لبخند دندون نما.... 

غل و غشتتته و از  ید ..بي  فت فرستتنگي هم مي فهم که ادم از ه نایي  از او
 خوشحالیه ...به سمتمون به 

 راه افتاد.. 
 لوم بود از موحد مي ترسه و نمي دونه باید  چطور ابراز احساسات کنه  مع

..ستر و کله چند نفر دیگه از بچه ها پیدا شتد ..بعضتیا با ناباوري و بعضتیا با  
 لبخند نگاهمون مي 

 کردن ....همزمان یکي از خدمه ها با جعبه شیریني از پله ها باال اومد  
  

 ر اون نقاب جدیش اروم بهم  گفت : موحد که خنده اش گرفته بود..زی
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امروز به جاي اینکه به بیمارا برستتیم ...بهتر به وضتتع اینا برستتیم ...همشتتون -
 دارن کم کم دچار 

 انفارکتوس میوکارد)ایست قلبي( مي شن . 
  

 سرمو چرخوندم .... نگاه پر شیطنتش روم بود  . 
ستیشن جمع مي شتن جلوي ا شدن  که موحد  بچه ها نا خودگاه نزدیب هم دا

 همزمان با خدمه اي  
که داشت شیریني رو به طرف بچه ها مي برد... دستشو اروم  روي شونه ام قرار 

 داد  و به سمت 
 بچه ها حرکتم داد 

  
فکر مي کردم از روي قصد این کارو کرده ...براي اون کسي که اون صیغه نامه 

 رو پیداکرده بود..این 
ي بچه ها کمي معذبم مي کرد ...اگه یه عشتتم و حرکتش براي اولین بار جلو

 عالقه واقعي بینمون بود 
 انقدر معذب نمي شدم ... 

 فقط تالش مي کردم لبخندمو حفظ کنم و نشون بدم  که خوشحالم  
 خدمه که به بچه ها رسیده بود  با خوشحالي  رو به همه اشون گفت : 

 م دکتره  بفرمایید... شیریني نامزدیه دکتر موحد  و خانو-
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یب بهم  حرکت مي کردیم ..خیلي  یاط نفستتمو بیرون دادم هر دو نزد با احت

 نزدیب ..اگه از دور کسي ما 
 رو مي دید فکر مي کرد کامال بهم چسبیدیم .. 

هنوز به بچه ها نرسیده بودیم که  هومن از انتهاي سالن درو باز کرد  و وارد شد 
 ..نگاهم بهش افتاد و 

شد ...توي یه قدمي همزمان  ف شتر  شونه ام  بی شتاي موحد روي  سر انگ شار 
 بچه ها ایستادیم  

صنم سریع سر چرخوند و  به هومن خیره موند  ...این ازدواج به قصد انتقام و 
 تالفي نبود ..پس نگاه 

شو  شه ..اخالق ستم داره دیوونه می شدم ..مي دون ازش گرفتم  و به بچه ها خیره 
 ب بعد از پنج سال خو

شحالي  شیطون ...دیگه طاقت نیورد و با خو شر و  شناختم ... که هنگامِه  مي 
 گفت : 

 واي مبارک باشه ...تبریب مي گم  اقاي دکتر ... -
  

 و سریع با همون خنده شیرینش به من نگاه کرد و گفت : 
 اوا جون تبریب -
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پایین هم مي پرید  ...موحد از باال و  کارش خنده  بیچاره ... اگه موحد نبود 
 اش گرفته بود و در برابر 

به من و موحد  ها هم یکي پس از دیگري  چه  تبریکیش ازش تشتتکر کرد..ب
گاه   تبریب مي گفتن ...ناخودآ

 لبخند رو لبام خیلي بیشتر از قبل شده بود.. 
هومن با قدمهاي اروم و با چهره اي که توش پر از ناباوري بود... خیره به من .. 

 وحدي خیره به دست م
 که روي شونه ام  مونده بود بهمون نزدیب میشد ... 

بچه ها که از خوشي و لبخند موحد سر روق اومده بودن گاهي حرفي و شوخي 
 مي پروندن  و باعک 

 خنده جمع مي شدن ...  
  

صنم دیگه طاقتش تموم شد و از پشت استیش در اومد و با عصبانیت به سمت 
 هومن که تو جاش 

 د رفت .. خشکش زده بو
موحد نگاهي بهشتتون انداخت و بعد در حالي که خنده اش گرفته بود.. مثال 

 جدي شد و گفت : 
شید برگردید - شیرینیاتونم  که خورید ..زود با شد بچه ها .. زنگ تفریح تموم 

 سر کارتون 
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شروب کردن به خندیدن  شون گرفته بود ..اروم  بچه ها که از لحن موحد خنده ا
 گفتن   و باز تبریب

 ..موحد هم کمي همراهشون خندید 
  
  
  

شت توي این همه  سابقه ندا صال  شده بود...اونقدر که ا خیلي خوش اخالق 
 مدت که توي بیمارستان و 

 طي دوره ام باهاش بودم این لبخندا و خنده ها رو ازش ببینم  
ستن ...گاهي نگاهي به من ضیه من و هومنو مي دون و  چند نفر از بچه ها که ق

 گاهي  نگاهي به 
 هومن رنگ و رو پریده مي نداختن ...اما من دیگه توجه نمي کردم ... 

  
توي اون همهمه و حرف زدنا که همه فقط ما رو مي دیدن و صتتداي اروممونو 

 نمي شنیدم موحد کمي 
 سرشو به سمتم خم کرد و گفت : 

تم ه بهت گفیکساعت دیگه عملم شروب میشه ....من دیگه برم .....چیزیم ک-
 یادت نره ...حواستم به 

 این خرابکونا باشه  
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شایدم خوب بود...و من فکر مي کردم داره تالش  شه .. تالش مي کرد خوب با
 مي کنه ...اگه واقعا توي 

 نقشش فرو رفته بود..جلوي جمع باید منم حفظ ظاهر مي کردم .. 
ه تا اخر بر لطفش ..لطفي کتازه اگه بازیم در کار نبود ...دربرابر محبتش ..دربرا

 عمر قادر به فراموش 
کردن و جبران کردنش نبودم ..باید بهش محبت مي کردم ..باید نشون مي دادم 

 منم مي فهمم که در 
با دیدن  که  ندایي  یه کرده ..براي همین تالش کردم از اون لبخ چه خوب حقم 

 یوسف مي زدم بهش بزنم 
 م : و فعل هاي  جمع رو از بین ببرم و بگ

 امیدوارم روز خوبي داشته باشي -
  

سعي کرده بودم  شیریني زد که از خودم براي اینکه فقط  در جوابم چنان لبخند 
 لبخند بزنم  بیزار شدم 

 و اون  گفت : 
 توام روز خوبي داشته باشي .. -

شونه ام  شو از روي  ست شون ...که د شتن مي رفتم دنبال کارا کم کم بچه ها دا
 بخند برداشت و با ل

 دیگه اي ازم جدا شد  
ستاده بودن  ستیش ای شتم و به چند نفري که هنوز کنار ا سي بیرون دادم و برگ نف

 خیره شدم ..از 
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 بینشون هنگامه با خنده  خودشو بهم رسوند و گفت : 
کشتتتمت اوا..چرا اصتتال بوشتتو در نیورده بودي کلب بال  ؟بخدا خیلي زبر و -

 زرنگي  
  

 شو ازم گرفت و به دستم خیره شد و گفت : بهش خندیدم ...نگاه
اوه ... حلقه ات چقدر خوشتتگله ...واي خدا جون ...تا حاال همچین حلقه -

 اي رو ندیده بودم ..واووووووووو 
  
  
  

همین حرفش باعک شتتد که چند نفر از خانوما هم بهمون نزدیب بشتتن و  به 
 حلقه ام نگاهي بندازن  

  
ستا ستم توي د شتم و نگاهي به موحد که حاال همونطور که د شون بود ...برگ

 داشت با دکتر سخاوت 
 حرف مي زد انداختم ...که با شنیدن صداي الهه نگاهمو ازش گرفتم   

  
شکوني  شد و  قایمکي ب ست پوست کله امو بکنه بهم نزدیب  الهه  که مي خوا

 ازم گرفت و گفت : 
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...اخه تو؟..دکتر؟ ...باور اي بترکي آوا که همه امونو ستترکار گذاشتتته بودي -
 مي کني هنوزم باور نکردم 

...اخه چطوري ؟همه امون االن هنگیم ...به خدا تا امروز فکر مي کردیم همه 
 اش حرفه ... شایعه است 

 ...اما با این اومدنتون ...من یکي که تا ش  گنگم  
  

 خندیدم و چیزي نگفتم که با عصبانیت گفت : 
م باشتتم مي خندم ..همه ستترکار بودیم ..بگو خانوم کوفت نخند ...بله من-

 چقدر طرفدار موحد بود ..بگو  
که خوب نون  تاتون  ید دو نا ...اي بترک یپ زد مه ت پس خبرمبرایي بوده ..اون ه

 بعضیا رو اجر کردید 
 و همرنان با من شروب به خندیدن کرد  

د که نمي مندورش همون دختر چشتتم زاه بود ...اصتتال هم معلوم نبود کجا بو
 دیدمش ..همونطور که مي 

خندیدیم  نگاهم به هومن افتاد که رنگ پریده به من خیره شتتده بود ..اصتتال از 
 جاش تکون نمي 

خورد...صنم همش داشت دم گوشش چیزي مي گفت ..اما هومن فقط به من 
 نگاه مي کرد . 

چیزي الهه رد نگاهمو دنبال کرد که با دیدن هومن پوزخند صتتتدا داري  زد و 
 نگفت 
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همراه الهه و هنگامه براي عوض کردن لباستتم به راه افتادم ...حاال که کستتي  
 اطرافمون نبود الهه با 

 ایما واشاره طوري که هنگامه نفهمه گفت : 
 اخالقش این چند روزه سگ شده ...دیروزم توي بخش سر زنش داد زد  -
  

خشتتیدي ازمون فاصتتله هنگامه با اشتتاره یکي از بچه ها که کارش داشتتت با بب
 گرفت و الهه با خیال 

 راحت تري گفت : 
 این پسر یه مرگش هست آوا ..مراق  باش ... -
  

 شونه هامو باال انداختم و گفتم : 
  

             
  

 به من چه ...من با اون چیکار دارم  -
  

وارد اتاق که شتتدیم بازومو از پشتتت  گرفت و متوقفم کرد و مقابلم ایستتتاد و 
 گفت : 

 این نامزدیتون چرا انقدر پنهوني و یه دفعه اي شد ؟ -
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 بهش خیره شدم و با اخم گفتم : 
 ببخشید که نمي دونستم  باید اول از  شما  اجازه بگیریم -

 چشماشو بست و باز کرد و گفت : 
حم بده ..همه تو شتتوکیم ...حاال ادم قحط بود؟ ..اونم با موحد ...؟با کدوم -

 توني کنار اخالقش مي 
بیاي؟...عصبانیتاش ؟بد اخالقیاش ؟گیر دادناش ؟توبیخ کردناش ؟ضد حال 

 گرفتناش ؟کدومش ؟به خدا 
 دیوونه اي  

  
چرا بعضتتیا به خودشتتون اجازه مي دادن به تصتتمیماتم خرده بگیرن و ندر بدن 

 ..البته تصمیم من نبود ..اما 
  واقعا موحد چنین ادمي نبود ..بهم اثبات شده بود 

 درست صحبت کن الهه -
  

 وقتي اخم و تخم و جدیتم رو دید ...کمي رنگ به رنگ شد و گفت : 
 معذرت مي خوام ..اما دیروز مي دوني بچه ها پشت سرت چي مي گفتن ؟ -
  

 شروب کردم به در اوردن پالتوم : 
مي گفتن ..به خاطر پولش زنش شتتتدي وگرنه هیچ ادم خري با این ادم گند -

 سازه  اخالق نمي
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 عصبي استین پالتومو بیرون کشیدم و گفتم : 
 بچه ها همیشه حرف مي زنن -
  
  

                  
  

 الهه امروز مي خواست مزه خوب این نامزدي رو بهم زهر کنه : 
شدي ..تو کاري - سرش  فقط همین نبوده که  ...میگن تو باعک جدایش از هم

 کردي اونو طالق بده  
 رو بگیره وبعد بیاد تو 

  
چشتتمامو با عصتتبانیت بستتتم و باز کردم روپوشتتمو تنم کردم که باز خواستتت 

 حرفي بزنه که با عصبانیت 
 برگشتم و تو چشماش براق شدم  

 وقتي نگاه پر اخممو دید سکوت کرد و  سعي کرد لبخند بزنه   
که مي - یا دکتر  حرف بي ربط نزن ..هرچیم  گه جلوم در برابر من و  فا دی لط
 نوي ..پیش خودت نگه دار ش

 ...هیچ عالقه اي به شنیدنشون ندارم ... 
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ستان برام حرف در بیاره ...اینو به همه  سي توي این بیمار دیگه اجازه نمي دم ک
 بگو ..اینبار در برابر 

 حرفاي مزخرفشون سکوت نمي کنم ...فقط برخورد مي کنم اونم قاطعانه  
  

اشي از حرف همه و اتفاقاي چند وقت اخیر الهه وحشت زده به عصبانیت که ن
 بود ...بهم خیره شده 

 بود..اخرین دگمه روپوشمو بستم و گفتم : 
سر بزنم ...اجازه مي دي یا باز مي خواي حرفاي - ضام  حاالم مي خوام به مری

 این و اونو برام بگي ؟ 
 ناراحت از برخورد تندم ..سریع سرشو پایین انداخت و از اتاق خارج شد  

شیمو دور گردنم  سمو تو بیرون مي دادم ..گو صباني بودم که مرت  نف اونقدر ع
 انداختم ...و چند لحده 

 اي چشمامو بستم و بعد با ارامشي ظاهري از اتاق خارج شدم  
  

ضا و بچه هاي جدید بودم ...بعد از خروجم از اتاق  سابي درگیر مری تا ظهر ح
 ..دیگه  هومنو ندیده 

 از صنم نبود  بودم ..اثري هم 
همراه یکي از بچه هاي جدید که یکي از اقایون بود داشتتتم وضتتعیت یکي از 

 بیمار رو  تو توي پرونده ثبت 
سید ...خیره به پرونده  با دقت  سواالیي  ازم مي پر مي کردیم ...همزمان هم   

 جوابشو مي دادم  که 
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ا دیدن اختم و باحساس کردم کسي کنارم ایستاد..نیم نگاهي به کنار دستم اند
 دکتر سهند ...بهش 

 لبخندي زدم  رو به اون یکي گفتم : 
 داروها کم کم تاثیرشو مي راره ... -
 ... 
  

                 
  

سمت  صله گرفت ...به  ستم  و اون براي معاینه بیمار بعدي ازم فا پرونده رو ب
 تخت رفتم ..سهند بي 

 حرف فقط نگاهمون مي کرد  
الفه از نگاهش ستترمو چرخوندم و گوشتتیمو دور گردنم کمي که گذشتتت ک

 انداختم که نگاهش میخ حلقه 
 توي دستم شد ... 

  
از نگاه خیره اش دستتتام یه لحده تو همون وضتتعیت  باقي موند و بهش خیره 

 شدم که زود فهمید داره 
 چیکار مي کنه ...تند سرشو تکوني داد و با رنگ پریدگي گفت : 

تازه از بخش مراقبتهاي ویژه اوردن ..وضتتعیتشتتو چب کردم  یکي از بیمارارو -
 ..میشه شما هم بهش یه 
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 سري بزنید ..دکتر علیانو پیدا نکردم  
  

دکتري که کنارم بود نگاهي به سهند انداخت و صاف ایستاد که به سهند گفتم 
 : 
ضمن - سر بزنم ..در  ست که  من بهش   ضعیتش خوبه ..پس نیازي نی اگه و

 ص حضور پزشب متخص
 داره ..تا ایشون هستن بهتره ایشون سر بزنن نه من  

  
به ستتمت اون  باره لحده اي بهم خیره نگاه کرد ..نگاهي بهش انداختم و  دو

 یکي دکتر رفتم که  دیدم با 
 ناراحتي  از اتاق خارج شد . 

  
پزشب که خیالش راحت شده بود که من هنوز پیشش هستم دوباره معاینه اشو 

 فت ...که یه از سر گر
چیزي توي رهنم جرقه خورد ..چند روز پیش که با اون حال خراب بیمارستانو 

 ترک کرده بودم ..هنگامه 
 حرفایي رو در مورد یکي مي زد ..یکي به اسم سهند 

  
سوالي  شده بودم که دکتر یه  شدم ...کمي گیج  سرمو بلند کردم و به در خیره 

 ازم پرسید و مجبور 
 دادن بهش فکرم رو  از  دکتر سهند دور کنم  شدم براي جواب 
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ست ازادم رو توي جی   شدیم .. و اون یکي  د ست خارج  از اتاق پرونده به د

 روپوشم فرو بردم و به 
 سمت استیش به راه افتادم ... 

شدم ..و با دیدنش فهمیدم که موحد  سالن هم خیره  سط  ساعت و همزمان به 
 حتما  براي عمل دومش 

 ه میشه داره اماد
  
  

                  
  

با اینکه از صتتبح خیلي گذشتتته بود اما هنوز بعضتتي  از بچه ها یه جور خاص 
 نگاهم مي کردن ...و گاهي 

 دم گوشي با هم پچ پچ مي کردن  
  

کم کم دیگه داشت وقت ناهار میشد ...حوصله غذا رو نداشتم ..از صبح هم 
 توي بخش بودم ...ترجیح 

وا خوریم  که شتتتده ...برم بیرون و یه لیوان چاي از کافي شتتتاپ دادم براي ه
 بیمارستان بگیرم 
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حسابي خسته شده بودم ..وارد محوطه  شدم ..هوا نسبتا خوب بود و میشد یه 
 لیوان چاي رو بیرون و 

 روي یکي از این نیمکتا خورد ... 
  

 دنش ستترجامچاي رو که از کافي شتتاپ گرفتم به دنبال یه جاي دنج براي خور
 ایستادم و اطرافم رو 

جستتتجو کردم ...یه جایي که رفت و اومد توش کمتر بود...امروز خیلي بهم 
 نگاه مي کردن ..مي 

 خواستم دقایقي بدون این نگاهها فقط چایمو بخورم  
  

لیوان به دستتت به ستتمت محوطه خلوت که مخصتتوص بازي بچه هاي بیمار 
 بیمارستان بود رفتم .. 

  
قع از فصل  هیچ وقت بچه ها نبودن ..و کمتر کسي اونور  مي رفت ...به این مو

 محوطه که رسیدم یه 
ستترستتره کوچیب با یه تاب زنگ زده که با وزش باد کمي تکون مي خورد تنها 

 چیزایي بودن که مي شد 
 دید.. 

  
به ستتمت نیمکت رو به روي اون وستتایل رفتم و اروم روش نشتتستتتم ..ستترد 

 لیوان کاغذي  بود.دستامو دور
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 حلقه کردم و به حلقه ي توي دستم خیره شدم  
  

با اینکه از صتتبح خودمو به بي خیالي زده بودم اما حرفاي الهه لحده اي رهام 
 نمي کرد و بدجوري اریتم 

 مي کرد . 
شدم و ارنجامو روي  شتم ..کمي خم  ..ناراحت لیوانو کنارم روي نیمکت گذا

 زانوهام قرار دادم  و صورت 
 و چشمامو با   دستام پوشندم 

هر طرفو جمع مي کردي ..بازم حرف مي زدن ....تا ته توي ماجرا رو در نمي 
 اوردن ول کن نبودن  

سرمو  شت  صدایي  در چند قدمیم ... با وح شنیدن  سي بیرون دادم  که با  نف
 بلند کردم  و دستامو 

 پایین اوردم   
  

                    
  

الي که سیگار نصفه اي توي دست اویزونش  بود  و تهشو هومن عصبي در ح
 با عصبانیت فشار مي 

 داد  بهم خیره شده بود  
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و اون یکي دستتتشتتو توي جی  شتتلوارش فرو برده بود و جلوي روپوشتتش باز 
 گذاشته بود  

  
چند بار پلکامو باز و بسته کردم که با حرص دستشو بلند کرد و یه پب عصبي 

 به سیگارش زد و 
 چشماشو بست و با حرص کنترل شده اي گفت : 

 شوخیه دیگه ... مگه نه ؟ --
  

اصتال نمي تونستتم بفهمش ...همونطور  که با تعج  نگاهش مي کردم .. باز 
 یه پب عمیم دیگه  زد.. 

هیچ ندیده بودم ستتیگار بکشتته اونم انقدر عصتتبي ..موهاش اشتتفته بود ..به 
 شدت حرص مي خورد 

 بود  ..توي چشماش قرمز
 بهم خیره شده بود : 

اون اداها..این حلقه ..اون چستتبیدن به هما ..همه اش براي در اوردن حرص -
 منه مگه نه ؟نقشه اتونه 

 که دیوونه ام کنید ..درست مي گم ؟ 
  

 به زور و از روي  تعج  لبهامو تکون دادم و گفتم : 
 دیوونه شدي ؟ -
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 و شروب کرد به خندیدن :   به خنده افتاد ...و سرشو پایین انداخت
باش که فکر مي کردم همه اون حرفا در موردت دروغه ..تو اونطور - منو خر 

 ادمي نیستي که با اقبالي 
شون دادي یه ک*ث*ا*ف*ت  شي...تو ادمي ...زود ولت کردم ..اما ...اما ن با

 به تمام معنایي ..یه بیشرف بي 
 بندبار که هر روز با یکیه 

 د ...: خنده اش بیشتر ش
همش فکر میکردم پیش یوستتفي.... اما ستتر اون بدبختم کاله گذاشتتتي ...و -

 رفتي ور دل این یاروي 
 عوضي .... 

  
 رنگ صورتم قرمز شد  

دوتاتونم  توي این مدت  چه خوب نقش بازي کردید.. طوري که هیچ کس -
 هیچي نفهید 

  
                   

  
  

ست خودش نبود صبانیت  حرکات و رفتارش د شم و برم که با ع ستم بلند  خوا
 سیگارشو یه طرفي پرت 
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شوند و  سرجام  ن سبید و به زور منو  ستمو محکم چ سمتم و مچ د کرد و  اومد 
 توي چشمام خیره شد: 

 خیلي عوضي هستي  آوا ..خیلي  -
  

 سعي کردم مچ دستمو ازاد کنم اما محکم چسبیده بودش که گفتم : 
 رد میشه  ولم کن ... االن یکي -
  

 چرا اینکارو باهام کردي ؟ -
  

 اعصابمو بهم ریخته بود : 
ست ...تموم - سوا چرا تو انقدر چرت و پرت مي گي ؟منو تو زندگیمون از هم 

 شد هومن ..براي همیشه 
 هم  تموم شد ...چرا انقدر توي گذشته دست و پا مي زني  ؟ 

به جو بار دیوونه میشتتي و میفتي  یه  نم ؟..مگه این خودت چرا هرچند وقت 
 نبودي که ولم کردي و 

حاال چي  بالیم .؟... با اق که  جا رو پر کردي  مه  گه این تو نبودي ه رفتي؟..م
 میگي ؟ دردت چیه ؟چرا 

 نامزد کردم ؟ ..خوب به تو چه .... زندگي خودمه ...دلم خواسته 
  

 سرم داد زد : 
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م میاد  دختره احمم  اخه تو و اون عوضتتي چه ربطي به هم دارید  ؟چیتون به-
 که این تصمیم مزخرفو 

 گرفتي ؟ 
  

ست  نمي دونم چش بود و چرا این خبر انقدر بهمش ریخته بود که منو باز خوا
 مي کرد ...اما در کل 

هرچیم که بود ....تصمیماتم ...کاراي خصوصي  زندگیم  دیگه  هیچ ربطي  به 
 اون نداشتن  

  
م خودتي که کارتو مي کني و انتدار داري صتتداتو بیار پایین دیوونه ..عوضتتی-

 همه خفه شن و هیچي 
 نکن .... .. 

  
                   

  
.وقتي زن مي گرفتي ..وقتي با تمام شخصیتم بازي مي کردي ...وقتي با هلهله 

 و شادي  شیریني 
عروسیتو تو ي کل بیمارستان و دوستایي پخش کردي که مي دونستن یه روزي 

 ..  شوهر م بودي
 فهمیدي باهام  چیکار کردي ؟ 
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 فهمیدي چقدر خردم کردي ؟فهمیدي چه به روز ...روه و روانم اوردي ؟ 
با موحدم ؟چرا مي خوام زن اون  که چرا  مدي چي بهم مي گي  ...؟ حاال او

 شم ؟...به تو چه اخه 
با این  که  چرا  مدم جلوتو بگیرم  و بگم  گه وقتي زن مي گرفتي  من او ؟...م

 ازدواج کردي ؟حاال   دختر
ستم کني  سرم داد بزني و بازخوا شده که به خودت جرات دادي و اومدي   چي 

 ؟ 
  

تند  مچ دستتتمو از دستتتش بیرون کشتتیدم ..لیوان چایي روي زمین افتاد .. من 
 قدمامو تند کردم که سریع  

 به سمتم چرخید  و به دنبالم اومد  و بازومو گرفت و گفت : 
 کجا ....؟ -
  

 با عصبانیت به طرفش برگشتم : 
 ولم کن هومن ..بي ابرویي راه ننداز...تو زن داري ...این کارا درست نیست  -
  

 دیوونه شده بود...اصال حرفامو نمي فهمید 
 بي ابرویي من راه مي ندازم یا تو ...؟ -
  

هر کاري کردم که  از دستش خالص بشم نشد ...با تمام زور ش منو به سمت 
 شتي حیاط پ
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 ساختمون قدیمي بیمارستان کشوند  
وحشتتتناک شتتده بود... کافي بود فقط یه نفر ما رو ببینه ...اونم توي اولین روز 

 حضورم بعد از نامزدي 
 توي بیمارستان !!! 

  
ستتعي مي کردم داد و بیداد راه نندازم تا جل  توجه نشتته ..به حیاط پشتتتي که 

 رسیدیم ..با خشم منو به 
 و سرم داد زد :  دیوار کوبید

 بگو همش دروغه ...بگو ک*ث*ا*ف*ت  -
  
  

                   
  

سرم بیاره  شدن ...نگران از اینکه بخواد بالیي  شرایط بدي بود ..نگران از دیده 
 ..م*س*تاصل با دردي که تو 

ي کتف و شتتونه هام بر اثر برخورد به دیوار به وجود اومده بود کمي خم شتتده 
 گریه افتاد و بودم که به 

 گفت : 
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تو زن من بودي ...به همچیت قستتم مي خورم ...به پاکیت به نجابت ...اما -
 همه رو به ک*ث*ا*ف*ت کشوندي 

 ..به ل*ج*ن کشوندي ...توي یه اشغالي اوا ..یه اشغال ...یه پست فطرت  
  

باید زود ازش دور مي شدم ... تا دیدم توي حال خودش نیست خواستم با اون 
 رد بدوم و ازش فاصله د

 بگیرم ... که زود متوجه شد و منو گرفت و به عق  هولم داد .. 
عد دستتتم حس کردم  و  بدي توي ستتتا مان درد  محکم  زمین خوردم و همز

 چشمامو بستم که با 
 عصبانیت غیر قابل کنترل شده اي   با پاش محکم  توي شکمم کوبید 

  
م هجوم بیاره که علیان از پشت سر چشمام سیاهي رفت و خواست باز به طرف 

 محکم گرفتش و 
 سرش داد زد و گفت : 

 داري چه غلطي مي کني ؟ -
  

شم ..که  ستم از روي زمین بلند  شده بودم و نمي تون از درد توي خودم مچاله 
 هومن داد زد: 

 باید این عوضي رو ادم کنم ... -
  

 علیان  عصبي کشیدش عق  و گفت : 
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 بیار پایین ...دیوونه شدي احمم ؟ خفه شو ...صداتم -
  

 هومن شل شد و افتاد روي زمین و نالید : 
این دیوونه ام کرده ...چند ماه داره عذابم مي ده ..این دیوونه ام کرده ..خود -

 ک*ث*ا*ف*تش  
  

همونطور که چشتمام ستیاهي مي رفت ..ستعي کردم خودمو عق  بکشتم که 
 گوشیم به صدا در اومد  

  
                    

  
  

علیان گیج و حیرون به ما نگاه مي کرد که هومن اشفته  و عصبي از جاش بلند 
 شد ..نمي دونست 

چیکار کنه  ....یهو به خودش اومد و  با پشتتت دستتت اشتتکاشتتو پاک کرد و با 
 خشم علیانو  کنار زد و از 

 اونجا دور شد  
  

به ستتمت اومد ...و  علیان رنگ پریده در حالي که گوشتتیش توي دستتتش بود
 پرسید: 
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 خوبید؟ -
  

از خجالت اشب توي چشمام جمع شد و نیم خیز شدم ..صداي زنگ گوشیم 
 مرت  مي اومد که بهش 

 گفتم : 
 خواهش مي کنم دکتر  -
  

 دستشو براي ارامش خیالم برد باال و گفت : 
شما رو دیدم ..جاي - ست ..من اتفاقي  سم ه شه ..چیزي نمي گم حوا شه با با

 خلوتي بود ....اومده 
 بودم که با همسرم تماس بگیرم ..که صداها رو شنیدم و کشیده شدم اینور .... 

 موضوب چیه ؟ 
  

 اشکم در اومد و لبهامو محکم بهم چسبوندم که گفت : 
 باید دکترو در جریان بذاري  -
  

 سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم : 
بگي ...شتتتاید غیر از من کس  من بهش چیزي نمي گم ..خودت باید بهش-

 دیگه اي شما ها رو دیده 
باشه ..بهتر ه قبل از هر حرفي و یا اینکه چیزي بخواد از کسي بشنوه ...خودت  

 بري بهش بگي ..این 
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 وضعیت خوبي نیست ...اصال خوب نیست 
  

به خدا من کاري نکردم ...دیوونه شتتده ...اصتتال نمي دونم ستتر و کله اش از -
 د...یهو  دیوونه کجا پیدا ش

 شد و بهم حمله کرد  
  
  

                    
  

 خواستم دستمو بلند کنم که دیدم سر استین روپوشم خوني شده  
  

 علیان نگران به من و بعد به خرده هاي شیشه روي زمین نگاه کرد: 
اوه خداي من ..دیگه باید بهش بگي ...اما قبلش بیا بریم دستتتتو ببینم ...فکر -

 کنم حسابي دستت 
 بریده ... 

  
به سختي از جام بلند شدم .....صداي زنگ گو شیم قطع شده بود...همراه هم 

 وارد اورژانس شدیم و 
اون  به بقیه براي رد گم کني گفت که پام گیره کرده و افتادم رو زمین و یه تکه 

 شیشه توي دستم فرو 
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 رفته ... 
دستمو پانسمان کرد ..خدا رو شکر حتي براي اینکه کسي شب نکنه خودش ..

 نیاز به بخیه نداشت 
 ...فقط روپوشم خوني و سر استینش پاره شده بود  ...به ساعتم نگاه کردم  

  
شیمو در اوردم که به هنگامه  شکمم درد مي کرد... گو شونه ام و  هنوز کتف و 

 بگم یه روپوش از توي 
 گرفته   کمدم برام بیاره که دیدم موحد  بار باهام تماس

  
 علیان متوجه شد و گفت : 

  
 همین االن برو و بهش بگو ..حرفمو گوش کن ... -
  

 سرمو با ناراحتي تکون دادم  و با هنگامه تماس گرفتم ... 
اونم در کمترین زمان روپوشم رو اورد ...خداروشکر اورژانس زیاد شلوه نبود 

 و علیان زود کار پانسمانو 
حرف زده بود که همه باور کرده بودن این فقط  یه اتفاق  تموم کرده بود ..طوریم

 بوده   
  

با کمب هنگامه پشت یکي از پردهاي اورژانس  روپوشمو عوض کردم ...که با 
 خنده گفت : 
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چشتتم خوردید...بابا قبل از اومدن از خونه یه استتپند براي خودتون دود کنید -
 ...ماماني من همیشه براي 

 .نمي بیني اصال چشم نمي خورم .. من اینکارو مي کنه .
  
  

                  
  

و شتتروب کرد به خندیدن ..اما من نخندیدم ...نگران بودم  که چطور به موحد 
 بگم ...چه عکس العملي 

 مي خواست از خودش نشون بده  
  

 همراه هم به طرف بخش رفتیم ..متوجه ضعفم شد و گفت : 
 ري ؟  چرا انقدر مچاله شده راه مي -
  

 سرمو تکون دادم و گفتم : 
 هیچي نیست ...یکم گشنمه  -
  

 مشکوک نگاهم کرد و گفت : 
 یعني انقدر گشنگي مي تونه اریتت کنه که کار دست خودت بدي ؟ -
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 سعي کردم بهش لبخند بزنم  
  

 نگاهي بهم انداخت و گفت : 
 من دیگه برم ...توام برو یه چیزي بخور....  -
  

ن دادم و  خواستتتم برم  ستتمت اتاق موحد  که لحده اي ایستتتادم ستترمو تکو
 ....بهتر بود خارج از  محیط 

 بیمارستان بهش مي گفتم 
شونه و  شتم روي  ستمو گذا ستم  ... د صاف بای سعي کردم  سر جام ایستادم و 

 کتفم که اتنا با صداي 
 پر از تعج  صدام زد و گفت : 

 وا .... مرموز تر از خودت باز خودت باشي ا-
  

 چشمامو از درد باز و بسته کردم  ... بهم نزدیب شد و گفت : 
ستي تو ....چیم براي - صبح درگیر بودم تازه اومدم بخش ...عج  ادمي ه از 

 خودت تور کرده بودي و ما 
نمي دونستتتیم ...عج  هنرمندیم هستتتي ...که تونستتتي مخشتتو بزني ...اونم 

 موحد ...!!! 
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اصال صداشو نمي شنیدم ...به راه افتادم ...اما ترسیدم بیرون از بیمارستان دیر 

 بشه ..هومن دیوونه 
 شده بود .....باید بهش مي گفتم ..علیان راست مي گفت ... 

باهام چرخید ....عملش خیلي وقت بود که تموم شتتتده  نا هم  چرخیدم ...ات
 بود..اتنا ناراحت از جواب 

 دنبالم اومد  جلوي در اتاقش که رسیدم اتنا جلومو گرفت و گفت : ندادنم به 
  

 نکنه چون نامزد کردید  قرار نیست دیگه جواب سالم کسي رو هم بدي ؟ -
  

 نفس عمیقي کشیدم ..نمي تونستم تمرکز کنم  
  

شم رو در روم بده که  شد  که چیزي نمونده بود چندتا فح صباني  اتنا اونقدر ع
 بهش گفتم : 

 چرا انقدر دور من مي پلکي ؟کار دیگه اي نداري ؟ -
  

 رنگ صورتش پرید و گفت : 
ست - شدي ..حم داري با ما ها هر جور که دو حاال فکر کردي چون نامزدش 

 داري حرف بزني ؟واقعا که 
 خیلي بي ظرفیتي  ... 
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شونه ام زد که آخ ام در اومد و  شت و رفت و تنه محکم به  صبانیت گذا و با ع

 تمو روي شونه و کتفم دس
گذاشتتتم همزمان  در اتاق موحد باز شتتد و اومد بیرون ..بدتر از این نمیشتتد 

 امادگي حرف زدنو نداشتم 
 ..سریع دستمو اوردم پایین  

  
 تا منو دید لبخندي زد و گفت : 

 کجایي  که هرچي زنگ مي زنم جواب نمي دي ؟ -
  

 و با چشمکي ادامه داد: 
 شتي ؟ نکنه توام عمل دا-
  
  

                    
  

حاال چطوري باید بهش مي گفتم ؟اگر در موردم فکراي بد مي کرد چي ؟هنوز 
 با لبخند نگاهم مي کرد 

 ..اب دهنمو قورت دادم و با لبخندي مصنوعي گفتم : 
 عملت چطور بود ؟ -
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 مشکوک نگاهي به چشمام انداخت و با صدایي که کمي تنش پایین اومده بود
 گفت : 

 مثل همیشه .... خوب  -
  

یدم  که زودي براي رد گم کني نفهم گاه کرد  یه اي بهم ن ثان ند  و خیره ... چ
 چطور شد که   با لحني 
 خودموني  بهش گفتم : 

 من هنوز ناهار نخوردم ..بریم ناهار ؟ -
  

 با چشمایي که کمي تنگشون کرده بود ..خیره بهم سري تکون داد و گفت : 
 بریم  -
  

در کنارش اروم ..با درد شتدید ي که  توي ناحیه شتکم داشتتم  به راه افتادم که 
 پرسید: 

 امروز چطور بود ؟ -
  

 نگاهم به جلو و حواسم به   متعادل نگه داشتن بدنم بود : 
 خو ب بود  -
  

 نیم نگاهي بهم انداخت : 
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 پس چرا انقدر رنگت پریده ؟ -
  

شدم ..ا شماش خیره می شب نباید تو چ سابي  دم زبر و زرنگي بود معلوم بود ح
 کرده : 

 فکر کنم از گشنگیه -
  
  

                     
  

 سرشو کامل به سمتم چرخوند  و به خنده افتاد: 
 خوب مي رفتي یه چیزي مي خوردي ؟ -
  

جلوي اسانسور ایستاد...دلم مي خواست دستمو بزارم رو شکمم ...هومن یه 
 طور مرگش بود ...که این

زده بود به ستتیم اخر ..داشتتت اشتتب توي چشتتمام جمع مي شتتد که یه دفعه 
 پرسید: 

 جایت درد مي کنه ؟ -
  

ستریع تو چشتماش خیره شتدم ..نگاهش مثل همیشته بود... اما نگاه من مثل 
 همیشه بي خیال و 
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راحت نبودم ..این ترس بود و اضتتطرابي که از  گفتن واقعیت  در نگاهم فریاد 
 مي زدند 

  
بهم خیره بودیم که در استتانستتور باز شتتد و من زودتر رفتم تو ..پشتتت ستترم با 

 نگاهي که دیگه پر از 
شتم  شار داد ..قدمي براي نگه دا شد و دکمه رو ف شده بود  وارد  شب   سوال و 

 هیکلم به عق  رفتم 
 و به دیوار اتاقب تکیه دادم که بهم نزدیب شد و با لحن جدي گفت : 

 تتو  باال بزن  استین دست راس-
  

 با نگراني ..نگاهم به دست راستم افتاد ..باید همین االن بهش مي گفتم : 
 میشه بریم بیرون از بیمارستان ؟ --

  
 به چشمام با اخم خیره شد : 

 باید باهات حرف بزنم  -
  

 قلبم تند شروب کرد به زدن  ...: 
 چي شده ؟ -
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در  ختم که اسانسور ایستاد با باز شدنچشمامو با ترس بستم و سرمو پایین اندا
 اسانسور و دیدن 

 هومن که اونم با دیدن ما شوک زده شده بود..رنگ صورتم پرید 
  
  

                     
  

دکتر تقوي هم کنارش بود ...نمي تونست نیاد تو ...موحد با دیدن  تقوي بهش 
 سالم کرد و بهم نزدیب 

سختي از شد  که جاي براي اون نفر هم ب سالم کردم و به  شه ..من هم بهش  ا
 جام تکون خوردم .. 

  
موحد کامال کنارم ایستتتاد ..به طوري که گرماي تنشتتو به خوبي حس  کردم 

 ...هومن سعي مي کرد 
اروم نفس بکشتته ...به موحد نگاهي انداختم که در حال حرف زدن با تقوي به 

 هومن هم نگاه مي کر د 
 شد و یه دفعه ازش پرسید: که متوجه نگاهش به من 

 دیروز سر عمل نبودید دکتر ؟ -
  

هومن عصبي چند بار پلکاشو باز و بسته کرد و بهش خیره موند ..... که تقوي 
 به هومن نگاهي 
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 انداخت و روبه من گفت : 
  

 شیرینیتون تازه به دستم رسید ...باید ویژه بهتون تبریب بگم ... -
  

 ه من انداخت که منم به سختي گفتم : موحد لبخندي زد و نگاهي ب
 تشکر دکتر ... -
  

 صداي هومن در نمي اومد 
  

 امیدوارم خوشبخت بشید ...زوج کامال براندازه اي هستید -
  

ست  شو ب صي بهم انداخت و لبخند زد ..هومن با حرص پلکا موحد نگاه خا
 ..چشماش هنوز قرمز بود ن 

  
 ون معذرت مي خوام  بابت اون روزم من واقعا از دونفرت-
  

 موحد لبخند زد : 
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 خواهش مي کنم چه حرفیه .؟.هیچ ناراحتي نیست دکتر ... -
  

با باز شتتدن در استتانستتور تقوي با تبریکي دوباره ..بیرون رفتن و هومن بدون 
 فوت وقت پشت سرش 

 دم و گفتم : خارج شد که دیدم موحد ایستاده ....برگشتم و بهش خیره ش
 مگه نمي ریم ناهار ؟ -
  

دست بلند کرد و دکمه اي  رو فشار داد ..در  که بسته شد بهم نگاهي انداخت 
 و گفت : 

 مگه نمي خواستي بیرون باهام حرف بزني ؟ -
  

بعد از دیدن هومن حسابي قاطي کرده بودم ...نگاه موحد ... دلخور و ناراحت 
 به ندر مي رسید  

  
ن انداختم ...و چیزي نگفتم ...از اسانسور که خارج شدیم جلوتر از سرمو پایی

 من  بیرون رفتم ....نمي 
 تونستم تند راه برم ...ایستاد تا بهش برسم  

سته تا  شد  و بدون اینکه بخواد بای شدیم ..وارد محوطه  ساختمون که خارج  از 
 ببینه کجا بریم یکراست 

 ت .. به سمت یکي از نیمکتاي زیر درختا رف
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اروم راه مي رفتم تا حرفا رو توي رهنم مرت  کنم ...به جلوي نیمکت که رسید 
 ...ایستاد تا من اول 

 بشینم ... 
با مکک نشستم  ....تا نشستم ..سریع نشست و کامل به سمتم چرخد و دست 

 چپشو به لبه 
 نیمکت تکیه داد  و تو چشمام خیره شد  

ید  با که چرا  فاقي بیفته ...اونم با خودم فکر مي کردم  توي اولین روز چنین ات
 انقدر بد  

  
 راستش ... -

 سرمو پایین  انداختم  و دستي به صورتم کشیدم  
  

 نمي دونم  که چطور بگم -
  
  

                     
  

 لبخندي زد و گفت : 
تو حرفتو بزن ..راست و دروه ..خود چشمات با نگاهشون  راستشو  برام زیر -

 مي کنن نویس 
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از حرفش لبخند کوچیکي روي لبهام نشتستت ...هنوز درد داشتتم ...درستت 

 نمي تونستم بشینم 
...خداروشکر محرمش نبودم وگرنه ممکن بود به طور اتفاقي جاهاي کبود شد 

 ه بدنمو ببینه ...اما اگر م 
 نمي گفتم : 

 راستش افتادم زمین  -
  

 لبخندش از بین رفت  
مي زدم ..اما از واکنشش مي ترسیدم ...و اینکه بهم بدبین  باید حرف اصلي رو

 بشه 
  

 روي یه تکه شیشه افتادم و دستم  -
با اخم تند همون دستتتي که حدس زده بودو از مچ گرفت و کمي استتتینمو باال 

 زد و با جدیت پرسید: 
 مگه چقدر بریده که اینطوري با دقت پانسمان شده ؟ -
  

ه افتادن انقدر عصتتبي میشتتد.. اگه کل ماجرارو  مي رنگم پرید..وقتي براي ی
 فهمید  که هیچي : 

 شیشه بزرگي بود  -
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 بیشتر استینو باال زد ....از اخماش وحشت افتاد به جونم : 
 بخیه که نخورده ؟ -

 تند سرمو تکون دادم  و گفتم : 
 نه -
  

 سرشو بلند کرد و با همون اخم ازم پرسید: 
 اد؟ چطوري این اتفاق افت-
  
  

                     
  

اصتتال نمي خواستتتم بهش دروه بگم ....حتي یه دونه ..اما چاره اي نداشتتتم 
 ...سرمو پایین انداختم 

 ..داشتم با خودم کلنجار مي رفتم  که صدام زد : 
 آوا؟؟؟ -
  

اولین بار بود که منو به اسم صدا مي زد .....لحن صدا زدنش ...طوري بود که 
 ه بخوام بهش دروه از اینک

 بگم ..پشیمونم مي کرد  
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سم  شته بود و منو به ا بالخره اون اولین نفر بینمون .بود که قید و بنداروکنار گذا
 صدا زده بود اما من 

 هنوز درگیر گذشته و افکاري بودم که مرت  داشتن عذابم مي دادن 
  

 میشه بعدا بهت بگم ؟ -
  

 بدو ن مکک گفت : 
ش  بهم نه ...چون تا ب- صابم تا اخر  خواي بگي..هزار جور فکر مي کنم و اع

 مي ریزه ...در ثاني امش  
پدر و مادرم دلشتتون مي خواد بیاي خونه امون ...امابا این وضتتعیت ..من باید 

 بدون چي شده  
  

باز زبونم تر کردم ...توي زندگي هاي قبلیم براي حفظ ابروم ..دروه و  لبهامو 
 م پنهان کاري زیاد داشت

ست  ..دروغایي که بدتر بي ابروم کرده بودن ..بهتر بود از این به بعد با حرف را
 جلو مي رفتم ....حتي به 

 قیمت از دست دادن موحد و شاید هم بي ابرو شدنم  
 قول مي دي عصباني نشي ؟ -
  

 اینبار مکک کرد  و وقتي چشماي نگرانم رو دید سري تکون داد و گفت : 
 شم  باشه عصباني نمی-
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 اب دهنمو قورت دادم : 

دکتر کلهر دیوونه شده ...یه ساعت پیش براي استراحت رفتم حیاط پشتي که -
 راحت و  به دور از 

نگاههایي که از صبح روم بود یه لیوان چاي بخورم ...که یهو سرو کله اش پیدا 
 شد ...خیلي عصباني 

مده بود ستتراغم ..اما تا منو بود ...باور کن نمي دونم منو از کجا دیده بود که او
 دید کلي چرت و پرت بهم 

 گفت ... 
  

                     
  
  

 اون هلت داد؟ -
  

 با ترس تو چشماش خیره شدم  
 باور کن من باهاش کاري نداشتم ..بخدا ...به جون پدرم قسم من .... -
  

م ..فقط چرا انقدر از خودم  ضتتعف نشتتون مي دادم ..؟من که کاري نکرده بود
 به خاطر پرونده سیاهي که  
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داشتم ....پرونده اي که  موحدم به شب مي نداخت ..نمي خواستم ازم نا امید 
 بشه ..نمي خواستم از 

 تصمیمش پشیمون بشه  
  

 دیگه چیکار کرد ؟ -
  

اشتتکم  در اومد ....چرا یه روز خوش نمي تونستتتم تو زندگیم داشتتته باشتتم 
 ؟عصبي شد : 

  
 داري گریه مي کني ؟ براي چي -
  

 عصباني بود و سعي مي کرد که اروم باشه : 
 من ....باور کن ...بخدا... -
  

 چشماشو با عصبانیت بست و باز کرد و گفت : 
 چرا همش قسم مي دي ؟..مگه من گفتم تو کاري کردي؟ ..تو مقصري ؟ -
  

 هنوز مچ دستم توي دستش بود .... 
سر ادم حر - شت  صر وقتي یه بار پ ف در بیاد ..تا اخرم در میاد دیگه ..چه مق

 باشه چه نباشه  
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صورت بغي  شمام و  شیدم ...توي چ شتاش بیرون ک ستمو از بین انگ و اروم د
 کردم دقیم  شد: 

  
                     

  
  

مي ترسم از اینکه با خودت فکر کني ..فکرم جاي دیگه است ..همه حرفایي -
 که پشت سرم مي زنن 

سم و نمي خوام که بهت بگم ...نمي خوام که ازم نا امید را سته ....ازینا مي تر
 بشي ...نمي خوام 

بدو بیراه بگي که چرا  به خودت  بار  حالت از دیدنم بهم بخوره و روزي هزار 
 بهش چنین  پیشنهادي 

باورم  ماد کردي و  که بهم اعت حاال  مه ادم .. .. دادم ...نمي خوام بین این ه
 یشت خراب بشم ... کردي ...پ

  
 کامال معلوم بود که عصبیه : 

وقتي بهت این پیشتتنهادو دادم ..مطم ن باش به همه چیش فکر کردم ...همه -
 چي رو در ندر گرفتم 

که  از  باش  باور نکنم ...نگران این ن فاتو  که من حر باش  ..پس نگران این ن
 تصمیمم پشیمون بشم 
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شنهادم نمي دم ... حاال دقیقا بهم بگو ....هیچ وقتم به خودم بدو بیراه  بر اي پی
 چي شد ه 

  
بال  فت و منو دن یه رو بگم ..بگم هلم داد..بگم دستتتمو گر نمي تونستتتم بق

 خودش کشوند ..بالخره موحد 
یه مرد ایراني بود ...دوستتتت  بازم  که امروزي فکر مي کرد .... قدرم   هر چ

 نداشت کسي دست نامزدشو 
 بي غیرت که نبود  بگیره و تهدیدش کنه ....

  
گه اي - عدا از کس دی که ب هت گفتم  خواهش مي کنم ..االن فقط براي این ب

 نشنوي ...اگه االن بري 
شتباه از من بود  صال ا سرم در میاد ...ا شت  سراغش ..دوباره یه عالمه حرف پ

 که فکر مي کردم دست 
 از سرم برداشته ..نباید مي رفتم جاي خلوت  

  
 بود  که بین حرفام گفت : صورتش قرمز شده 

گفتم مو به مو برام توضتتیح بده ..نگران حرف در اومدنم نباش ..من حواستتم -
 هست ..تو دوماه دیگه 

شه هم  شي ....پس مطم ن باش کاري نمي کنم که هم براي تو بد ب قراره زنم ب
 براي خودم ...اما االن 
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که  کاستتتت بهم بگي ... بدون کم و  مه چي رو  گه نگي ازت مي خوام ه ا
 ....مجبورم مي کني  که برم و 
 خودم از زبونش بیرون بکشم  

  
 تمام بدنم از ترس مي لرزید  

 جز دستت کجاي دیگه ات درد مي کنه که انقدر اروم و دوال راه مي ري ؟ -
  

سش جمع بود  و من فکر مي کردم که  سرمو بلند کردم ...چقدر حوا با نگراني 
 مي تونم بهش نگم ... 

  
                    
  

دیگه هر چه بادا باد ...باید مي گفتم ..براي خودمم بهتر بود حداقلش این بود 
 که دیگه هومن ولم مي 

کرد ..چون مي دونستتتم موحد  باهاش برخورد مي کنه ...اما چطورشتتو نمي 
 دونستم و همین منو مي 

 ترسوند 
  

 شد ...جرات خیره شدنهر چقدر که مي گفتم ..اخم و  عصبانیتش بیشتر مي 
 توي چشماشو نداشتم 

http://www.roman4u.ir/


 1313 عبور از غبار

 ... 
با شتتنیدن  حرفا حتما از من دیگه بدش اومده بود که بین حرفام یه کلمه هم 

 نمي گفت و صبر کرد ه 
 بود تا به انتها حرفامو بزنم  

  
وقتي سرمو بلند کردم ...صورتش از فرط عصبانیت قرمز قرمز  شده  بود ..توي 

  چشمام پر از حلقه هاي
شب که از ترس هیچ حرکتي نمي تونه کنه در برابرش  شب بود ...مثل یه گنج ا

 ناتوان نشسته بودم ...و 
 فکر مي کردم که نمي خواد منو ببینه که گفت : 

 لطفا از این به بعد جاي خلوت نرو ... -
  

 سرمو به نشونه باشه تکون دادم که پرسید : 
 ادرس خونه اتو که نداره ؟ -
  

د که باهام حرف مي زد و ازم رو برنگردونده بود ...از خوشتتحالي چه خوب بو
 دلم مي خواست بین 

 اشکام داد بزنم ..: 
 نمي دونم  -
  

 ل  پایینشو با حرص گاز گرفت و خیره تو چشمام گفت : 
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 خیلي درد داري؟ -
  

 این یکي رو دروه گفتم : 
 نه  -

شد ....با ترس نگاهشخیره به من توي فکر فرو رفته بود که یهو از جاش   بلند 
 کردم : 

 بعد از ساعت کاري ..از همینجا مي ریم خونه ما -
  
  
  

 با دهني نیمه باز و ترسیده بهش خیره شدم ... 
االنم باید برم ...یه کاري دارم که باید انجامش بدم .......توام برو توي بخش -

 ...و خواهشا جاي خلوت و 
 تنها دیگه  نرو  

  
 ي بلند شدم : با نگران 

 چیکار مي خواي بکني ؟ -
  

 پوزخند زد و گفت : 
 اخر وقت مي بینمت ..حاالم برو تو بخش  -
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همونطور دهن باز بهش خیره شتتدم ..تا به خودم بیام ..اون رفته بود..و نزدیب 
 در اصلي ساختمون بود 

ن و..نمي دونم کارم درستتت بود یا غلط ..شتتاید نباید بهش مي گفتم ..اما با ا
 قیافه اي که رفت بي شب 

 داشت مي رفت سراه هومن ... 
  

شغول  شونو ندیدم ..نه موحد نه هومن  ..م ساعت اداري ..هیچ کدوم تا پایان 
 لباس عوض کردن 

 بودم ...درد شکمم کمتر شده بود اما کتف وشونه ام هنوز اریتم مي کرد... 
اومد ..صورتش مثل ظهر  از اتاق که در اومدم یهو موحدو دیدم که از اتاقش در

 عصبي نبود اما اخمو 
داشت ..سرجام ایستادم ...داشت مي اومد طرف من ...چند قدم مونده به من 

 سرشو بلند کرد و با 
 لبخندي ساختگي گفت : 

 خیلي که منتدر نموندي ؟ -
  

 یعني چه بالیي سر هومن اورده بود؟ 
 نه -
  

 ه  پس عجله کن بریم که حسابي داره دیر میش-
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صورتش نگاه کردم که حرفي بزنه ویا اینکه چیزي بفهم ....نه حرفي  هرچي به 
 زد و نه من تونستم پي 

 به چیزي ببرم  
  
  

ستتوار ماشتتین که شتتدیم ...دکتر ناصتتري و کاظمي رو دیدم که با دیدنمون با 
 لبخند از موحد خداحافدي 

 شیدم ..یه جوريکردن و رفتن سوار ماشینشون  بشن ..ازشون کمي خجالت ک
 نگاه مي کردن ...البته 

 تنها اونا اینطوري نگاه نمي کردن 
 از خود بخش تا اینجا نگاهي نبود که بهمون خیره نمونده باشه  

 حواسمو ازشون گرفتم  و به حلقه توي دستم خیره شدم  
برخالف یوستتف و هومن حستتي که به موحد داشتتتم این بود که مي تونستتتم 

 هش بزنم راحت حرفامو   ب
 مثال اینکه این سوالو نذازم که تو دلم بمونه و بگم : 

 از دستم عصباني هستي ...؟ -
  

 نگاهي بهم انداخت و دستي توي موهاش کرد و گفت : 
یه قرار دیگه ام امروز باهم  مي راریم ..اینکه ...دیگه درباره دکتر کلهر حرف -

 نزني  و  بهش فکر 
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ا روزي که من و تو ازدواج رسمي نکردیم ...تو نکني..هر جایي که اون هست ت
 نباید باشي ...اگه جایي 

جلوي راهتو گرفت ...جوابشو نمي دي و راهتو کج مي کني  و ازش دور میشي 
 ...و همیشه ام مثل 

 امروز باهام روراست مي موني  و حرف راستو  مي زني 
 گفت : یه حس بدي توي وجودم رخنه کرد که لبخند به لبهاش اومد و 

االنم داریم مي ریم خونه پدر و مادرم ..پس همه اتفاقاي امروز فراموش مي -
 کنیم و به خاطرشون نه تو 

نگراني مي شتتي و مي ترستتي نه من عصتتباني و اخمو..که نتونیم همدیگرو 
 تحمل نکنیم ..باشه ؟ 

  
شم ..به خاطر فداکاریش روي هیچ  سرش ب صمیم گرفته بودم هم از وقتي که ت

 از حرفاش نمي  کدوم
تونستتتم نه بیارم ..حتي اگه باب میلم هم نبودن ...مي دونستتتم پدرم براي این 

 رفتناي غیر رسمي 
مشتتکل داره ..و دوستتت نداره دخترش بدون عقد بره خونه کستتي ...اما نمي 

 تونستمم حرف دلمو بزنم 
 ..مخصوصا بعد از ماجراي امروز که یهو گفت : 

جازه گرفتم .- پدرتم ا ماس گرفتم از  هاش ت با باش ...صتتبح  ..نگران اون ن
 ...گفتم اول از پدرت اجازه بگیرم 

 ...بعد بهت بگم  
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 با تعج  سرمو بابلند کردم   و نگاهش کردم  که گفت : 

شاید از ندر خیلي چیزا باهم فرق داشته باشیم ...اما مي تونم پدرتو درک کنم -
 ... 

همه چي.... نه مثل یوسف که توي اوج  نه مثل هومن داه مي کرد و مي زد زیر
 عصبانیت گاهي یادش 

ست ..اما ته نگاهش معلوم بود که  ست نی مي رفت که نباید کارایي بکنه که در
 هنوز عصبانیه  

  
  

   
  

 کاش زودتر بهم مي گفتي ..که لباس مناس  با خودم بردارم  -
  

 ماشینو روشن کرد : 
س- ش  نی ت ...فقط پدر و مادرم ..برادرام ...حنانه نگران نباش ...غریبه اي ام

 و مادربزرگم 
  

 با گلگي سرمو به سمتش چرخوندم که با خنده گفت : 
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ما اگه مي خواي - به این چیزا اهمیت نمي دن ..ستتخت نگیر ...ا اونا انقدر 
 باشه ..سر راه مي ریم خو نه 

 ات که لباس بر داري ...خوبه ؟ 
  

ه ...چهره اي متفاوت تر از بیمارستان به خودش حاال که داشتیم مي رفتیم خون
 گرفته بود  ...و 

عصبانیت ظهر و نداشت ...بي شب کارشو با هومن کرده بود که حاال ارامش 
 داشت  

  
توي مستتیر هیچ حرفي بینمون رد و بدل نشتتد ...من که اونقدر حالم گرفته بود 

 که نمي تونستمم چیزي 
اق امروز فکر مي کرد که تمام حواستتش به بگم ..موحدم البد به هومن و اتف

 رانندگي و  افکارش بود ... 
  

وقتي  به جلوي در اصلي خونه رسیدیم  ماشینو که  نگه داشت و خواست بوق 
 بزنه ...یهو نگاهش به 

شد  شیده  شین مدل باال افتاد ...همونجا بود که چهره اش  کامال در هم ک یه ما
 و با دقت بیشتري به 

 شد   ماشین خیره
نگاهمو از موحد گرفتم و به ماشین چشم دوختم که لباشو با زبون تر و نگاهي 

 به من انداخت و  گفت : 
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 از اینجا تا جلوي ساختمون خیلي با صفاست ..پیاده بریم ...؟ -
  

ابروهامو دادم باال ..مشکوک مي زد ...خودشم از پیشنهادش  خنده اش گرفته 
 بود که سرمو تکوني 

 فتم : دادم و گ
 بریم -
  

تا گفتم باشه تند و فرز ماشینو جلوي خونه پارک کرد .... با برداشتن وسایلمون 
 ..جلوي در رفتیم 

قایم  مه  کاو از این ه باز کرد ..کنج یدشتتو  در اورد و اروم در خونه رو  ...کل
 بوشب بازي.. ازش پرسیدم : 

  
   
  

  کسي توي خونه است که نمي خواید شما رو ببینه  ؟-
  

 درو که داشت با احتیاط مي بست  به خنده افتاد و گفت : 
شم میاد..حاال بیا - شت  خیلي خو شه گفتم و میگم ..از این هو افرین ...همی

 از این ور بریم 
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سردرگم  نگاهي به خونه انداختم و به دنبالش  به راه افتادم ..مسیر زیاد کوتاهي 
 نبود..مخصوصا که 

زد تا توي دید نباشتتیم ...از پشتتت درختا و توي  داشتتت کل مستتیرو دور مي
 تاریکي به سمت ساختمون 

به راه افتادیم ...در کل جداي از  شتتوخیش توي این زم*س*توني ..مستتیر با 
 صفا یي بود .... 

  
نزدیب خونه که شدیم  ایستاد و منو از یه مسیر باریب و تاریب به پشت خونه 

 برد ..از کارو کردارش به 
 اده بودم ... خنده افت

  
به یه در چوبي خوش طره و نگار  که در انتهاي این همه  کمي که راه رفتیم  

 تاریکي  قرار  داشت 
شیدن  سرک ک شت و درو باز کرد و براي  ستگیر گذا شو روي د ست سیدیم ..د ر

 زودتر از من تو رفت 
  

ست از چیزي فرار کنه به اطرافش خوب نگاه مي  سر بچه ها که مي خوا عین پ
 کرد تا مطم ن باشه 

 خبري نیست ... 
  

 با نبودن کسي به سمتم برگشت و گفت : 
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 کفشاتو در بیار  -
  

 متعج  پرسیدم : 
 چي ؟ -
  

شم و ابرو به  شو در مي اورد ... با چ شاي خود شده بود و  کف همونطور که خم 
 چکمه هاي ساق 

 بلندم اشاره کرد و گفت : 
 یار چکمه هاي خوشگل و پر صداتو در ب-
  

   
  
  

 به خنده افتادم و گفتم : 
 اهان  -
  

 و مشغول در اوردن شدم  
کفشتتارو که در اوردیم هر دو ...کفش به دستتت اروم اروم از اشتتپزخونه بزرگ 

 خونه در اومدیم ...کسي 
 توي سالن نبود 
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 هنوز گیج رفتارش بودم که ..خیلي اروم گفت : 
 صدا راه نندازي  بریم طرف پله ها ..فقط اروم ....سرو -
  

روي نوک پا به دنبالش تا پله ها رفتم ...چند تا پله اولو باال رفتم که پاشنه چکه 
 ها به نرده ها برخورد 

شت و در حالي که به خنده افتاده بود  سریع برگ صداي کوچیکي داد ...  کرد  و 
 بهم چشم غره رفت که 

 شونه هامو باال دادم و با صداي ارومي گفت : 
 خورد دیگه چیکار کنم   خوب-
  

 انقدر سرو صدا نکن  دختر.....بدو تا ندیدنمون  -
  

با خودم مي گفتم موحد یعني  باحالي بود...همش  بازي   به  بازي موش و گر
 کي رو دوست نداشت 

 ببینه که داشت اینکارارو مي کرد ؟ 
  

سمت یکي از درا رفت ...به  ستا       -به طبقه باال که رسیدیم ..به  ته دیگه در ب
 نگاهي انداختم و بعد 

به ستتمتش داد م و  باز کرده بود و منتدر م بود ..نگاهمو  در حالي که دري و 
 زودتر  اون داخل اتاق رفتم  

 پشت سرم . ...با نفس اسوده اي داخل شد  و درو بست و به خنده افتاد  
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 خودم خندیدم که به دور  برم نگاهي انداختم ....با دیدن کتابها و قفستته ها به

 فکر کردم منو یه راست 
 مي بره اتاق خودش 

  
  

   
  

 با همون خنده و شیطنتش گفت : 
 باید ببخشي....اما اینجا تنها جاییه که کسي نمیاد سراغمون  -
  

شون تا نیمه پر بودن  ضیا سه هایي که بع شده روي زمین و قف به کتابهاي تلنبار 
 خیرهشدم   که گفت : 

  
 ر و تحول ساده است  یه تغیی-

همزمان  به ستتمت میز بزرگ  نزدیب پنجره  رفت  و کتشتتو در اورد.... اما من 
 هنوز چکمه به دست به 

 عدمت این کتابخونه و اون همه کتاب نگاه مي کردم  
کتشو روي دسته یکي از مبال گذاشت  و نگاهي به ساعتش انداخت و با لبخند 

 نگاهم کرد و گفت : 
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شده بود اتاق من ..خیلي ارامش  موقعه اي- ستم کنکور بدم اینجا  که مي خوا

 بخشه ....اخه  
 ...توي اتاق خودم نمي تونستم تمرکز کنم 

  
 با همون خنده خیره به نگاه سرگردونم به اطراف گفت : 

 البته باید اینجا رو مرت  شده ببیني ...اونوقته که  عاشقش مي شي -
  

سید .. و به کتاب قطوري نگاهم همونطور که مي چرخی سه رو به روم  ر د به قف
 که دوره 

دانشجویي..توان خریدشو نداشتم خیره شدم ...لبخندي روي لبهام نشست و 
 به سمتش رفتم .. 

نوک انگشتتتامو براي لمس حروف تایپي روش و جلدش بلند کردم ..با یکي از 
 همین کتابو یوسفو از اون 

 همه پله پایین انداخته بودم 
  

نداخته بود  بار منو ازش ا که موحد دو این همون کتاب  و همون درستتي بود 
 ..کنارم ایستاد و با نگاهي پر 

 از سوال و خنده بهم خیره شد ... 
 قدمي به عق  رفتم و گفتم : 

 باید همه نوب کتاب  اینجا  باشه ..نه ؟ -
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 نگاهي به همون کتاب انداخت و به سمتم چرخید و گفت : 
  

   
  

وم ...همه نوب ...فقط یه ادم عاشم و عالقمند به کتاب مي خواد که ساعتها اه-
 اینجا بشینه و از دیدن 

این همه کتاب لذت ببره .. و ازشون استفاده کنه ....متاسفانه اونقدر درگیر کار 
 و زندگیم شده ام که 

 کمتر مي تونم بیام اینجا.... 
  

ي کتابهاي چیده شتتده روي زمین بهش لبخند زدم ..خم شتتد و کتابي رو از رو
 برداشت و صفحه ایشو باز 
 کرد و لبخندي زد و گفت : 

 فکر کنم هنوز یه ساعتي باید این تو باشیم   -
  

هواي توي کتابخانه حستتابي گرم بود ..موحد که کتشتتو در اورده بود و راحت 
 بود اما من با اون پالتو 

 ..احساس مي کردم نفسم  حسابي سنگین شده .. 
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شت و  سه گذا سه جلد کتابو تمیز کرد و توي قف شده لبه قف شته  ستمال گذا با د
 در حال برداشتن کتاب 

 بعدي ازم پرسید: 
 ناراحت نمیشي که تا رفتن مهموناي  پدر و مادرم اینجا بمونیم ؟ -
  

شتم بدونم  از کي داره فرار  ست دا شونه هامو باال انداختم و با اینکه خیلي دو
 لبخندي مي کنه با 

 گفتم : 
 نه -
  

هرچند  موحد ادمي نبود که از کستتي فرار کنه ..پس احتمال دادم از مهمون 
 توي خونه خوشش نمیاد و 

 این یه مهمون سر زده است  
  

کتاب به دست از نردبون کوتاه ...باال رفت تا کتابو سر جاش بذاره  ...با خودم 
 فکر کردم یعني قراره تا 
 بچینیم ...که یهو از باالي نردبون گفت : یکساعت دیگه کتاب 

 میشه اون کتاب قهوه اي رو  بهم بده اي ؟ -
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نگاهي به کتابا انداختم  و به ستتمت همون کتاب رفتم ...برداشتتتمش و بهش 

 دادم ....حدسم درست 
بود قرار بود کتابا رو بچینیم ... بعد از یه کتب مفصتتل  حاال کتاب چیدن مزه 

 ...اما بنده خدا خبر مي داد .
 نداشت که من هنوز درد دارم ... 

لپمو از تو گاز گرفتم و خم شتتدم  یه دستتتمال دیگه که  کنار کتابا روي زمین  
 افتاده بود و برداشتم  و 

 مشغول تمیز کردن کتاب دیگه اي شدم  
  

که  باش  بود   یت رو ل ند رضتتتا که کمکش مي کردم ... لبخ بي حرف از این
 تابارو جا به جا مي همونطور ک
 کرد گفت : 

بیا براي اینکه انقدر ستتاکت نباشتتیم هر ستتوالي که از هم داریمو بپرستتیم -
 ....سواالیي رو هم که دوست 

 نداریم جواب بدیم  با یه سوال دیگه ازش رد مي شیم  ...موافقي ؟ 
  

 کتابو به سمتش گرفتم ...و گفتم : 
 باشه -
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 : کتابو  از دستم گرفت و گفت 
 اولم  من مي پرسم ..اومم ....رنگ مورد عالقت چیه ؟ -
  

توي فکر فرو رفتم .....با شتتناختي که از موحد داشتتتم مي دونستتتم داره مقدم 
 چیني مي کنه براي 

 سواالي مهمتر ....کتاب بعدي رو بهش دادم و گفتم : 
 سبز و ابي... و شما؟ -
  

 با دقت کتابارو کنار هم مي چید: 
 ي روشنو دوست دارم ..رنگاي تیره هم گاهي برام جذابن ... من رنگا-
  

 خم شدم تا کتاب بعدي رو بردارم که گفت : 
 چرا به اون کتاب اونطوري نگاه مي کردي ؟ -
  
  

   
  

بدون اینکه کتابو بردارم ..صاف ایستادم  و بهش خیره شدم ....گفتنش یادآوري 
 یوسف بود...یوسفي که 

زده میشتتد ..عالقه اي هم براي بازگو کردن  اون درس افتاده نباید دیگه حرفش 
 نداشتم  
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توي دوره دانشجویتون چیکار کرده بودید که دکتر حسیني با یادآوریش انقدر -

 مي خندید؟ 
  

 وقتي دید جواب سوالشو ندادم ..برگشت و با خنده نگاهم کرد  
 خودمم خنده ام گرفته بود که ازم پرسید: 

 زهات ؟ یکي از ارو-
  

 بي معرفت حال خودمو مثل خودم مي گرفت  
به خنده افتادم ..گرماي اتاق داشتتت دیوونه ام کرد ...خم شتتدم و کتاب بعدي 

 رو بعد از تمیز کردن بهش 
 دادم ...و دگمه هاي پالتومو باز کردم ...و گفتم : 

 مثل شما یه جراه خوب بشم  -
  

 م : لبخند تموم صورتشو پوشند و  ازش پرسید
 از چي متنفرید ؟  -
  

 به سمتم از باالي نردبون دست به کمر چرخید و خیره تو چشمام گفت : 
 دروه  -
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کتابو به ستتمتش گرفتم ...کتابو ازم گرفت ...چون مي دونستتتم حاال حاالها 
 اینجا هستیم اروم پالتومو 

 در اوردم .. 
با یه   ي بود که پایینشلباستتم  یه لباس کوتاه دخترونه یقه گرد  به رنگ زرشتتک 

 کمربند قهواي چرمي 
شل قرار مي گیرفت ..و کامال فیت تنم بود ...طوري که  الغري  شده و   تزئین 

 انداممو  به رخ مي 
 کشید  

  
  
  
  

پالتو رو روي صتتندلي نزدیب به دیوار قرار دادم و  روي زانوهام نشتتستتتم و به 
 روي  کتابي که حسابي 

سته بود د ش ستمالو روش خاک ن سوال بعدیش بودم ..د شیدم ...منتدر  ست ک
 روي کتاب کشیدم و 

 خیره به کتاب ازش پرسیدم : 
 سواالتون تموم شد ؟ -
  

 همزمان سرمو باال بردم که زود سرشو به سمت کتابا چرخوند و پرسید: 
 پشیمون نیستي ؟ -
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 هنوز بهش خیره بودم : 

 از چي ؟ -
  

 خیره بهشون گفت : دستاشو از کتابا جدا کرد و -
 از تصمیمي که گرفتیم ....از کاري که کردیم ...؟ -
  

 لحده اي سکوت کردم و گفتم : 
 شما پشیمونید؟ -
  

 بدون مکک برگشت و نگاهم کرد و گفت : 
 نه  -
  

 سرمو پایین گرفتم و گفتم : 
 منم نیستم  -
  
 و با برداشتن یه کتاب بزرگ  به سمتش رفتم   
ش  شم گرمش  شون مي داد..داره خود شونیش ن ده بود..دونه هاي عرق روي پی

 به زور شرایط اینجا رو  
 تحمل مي کنه  که با شیطنت ازش پرسیدم : 
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 به ندرتون مهمون مورد ندرتون رفته ؟ -
  

 از شیطنتم خنده اش گرفت و گوشه لبشو گاز گرفت و گفت : 
 فقط نمي دونم چرا  امروز اینجا انقدر گرمه ؟ فکر نکنم ..هنوز موندگاریم ..-
  

 کمي شالم رو کشیدم جلو  و نفسي بیرون دادم و گفتم : 
 امروز بچه ها یه حرفایي پشت سرمون مي زدن که اصال جال  نیست  -
  

 دست از کار کشید و بهم خیره شد ...: 
ستن - ضیام که مي دون ستن که قبل ازدواج کردید ..بع ضیا نمي دون زدواج ابع

 کردید ...مي گفتن که  
  

 ناراحت شدم ..خم شدم و کتاب بعدي رو از روي زمین برداشتم که گفت : 
 چي مي گفتن ؟ -
  

 کتابو به سمتش گرفتم ...: 
 اینکه من باعک جدایتون از همسرتون شدم ... -
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 به خنده افتاد و با چشمکي کتابو ازم گرفت و بهم گفت : 
 راه  با موفقیت زدي ؟ البد مخمم توي این -
  

 به خنده افتادم وسرمو پایین انداختم  
 منم این چیزا رو شنیدم ....باید تحملشون کنیم ....فقط .... -
  

سرمو بلند کردم ...اروم خم شد و باالي نردبون نشست و کتابو روي زانوهاش 
 گذاشت و گفت : 

 این هفته چهلم یوسفه -
  
ه ام خیره شتتد...تا عکس العملمو ببینه ....هیچ واکنش از خودم نشتتون ه چهرب

 ندادم  
  

 همسرش خیلي وقته اومده ایران ... -
  

 دلم گرفت اما مقاوم و با یه لبخند گفتم : 
صورت باید پدر و - اگه برنامه بیمارستانمون  بهم نریزه باهم مي ریم ...در هر 

 مادر یوسف .... من و شما 
با هم ما رو  تو ستتختي و   رو  مه شتت ید ببین ..این ه با کارا هم  ببینن ...هم

 مشکالت انداختم ...براي 
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 همچین روزایي دیگه   
  

شت کرد و  زیر چونه  شو م ست شت ... د شو روي کتاب گذا لبخند زد  و ارنج
 اش قرار داد  و گفت : 

 من تو سختي نیفتادم ...این براي هزارمین  بار ... -
  

شدنم این حرفو مي زنه که با همون لبخند ته دلم مي گف ت فقط براي ناراحت ن
 بهم گفت : 

 حرف مردم خیلي برات مهمه ؟  -
  

 به سمت کتاب بعدي رفتم و گفتم : 
نه ...اما وقتي یه مدت مدام این حرفا تو گوشات باشه ...نخوایم برات کم کم  -

 مهم میشن 
  

کتابو بذاره سرجاش ....که یهو  دستشو از زیر چونه اش برداشت و بلند شد تا
 یي گفت : 

 اون همون کتابي نبود که دوبار باهام برداشتي هر دوبارم افتادي ؟ -
  

شو  بین  ست شتم ...خنده اش گرفته بود و کتاب توي  د با تعج   به طرفش برگ
 دو کتاب دیگه مي 

 راشت 
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سش کنم اقش تا التمیاد قدیم افتادم وقتي براي بار دوم منو انداخته بود رفتم ات ا

 که  بهم نمره بده 
....اما وقتي بهش گفته بودم  بي توجه به ناراحتیم و التماسم خیلي راحت گفته 

 بودم .... 
 يتو درس نخوندي..اونوقت  من نمره بدم ...برو و بي خودي وقت منو نگیري 

  
 اون موقع فکر مي کردم که چقدر کوچیکم کرده  

  
 حافده خوبي دارید -
  

 سرشو تکوني داد و با خنده  کتابو از دستم گرفت و گفت : 
موافقم ... حافده  خیلي خوبي دارم ...شتتاید باورت نشتته اما  استتم اولین -

 بیماري که بعد از تخصصم 
بود ...بي نوا از  Ϳعمل کردمو خوب  یادمه ...یه پیرمرد  ستتاله  به استتم ماشتتا

 دستم  اینکه قرار بود زیر
عمل بشه داشت سکته مي زد ....البته خودمم بیشتر از اون در حال سکته زدن 

 بودم  
 و شروب کرد به خندیدن و با نگاه بدجنسي بهم خیره شد  
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 به نگاه بدجنسش  نگاه کردم  ..نامرد اصال هم ناراحت گذشته نبود که گفت : 
ال د که فهمیدم باید باعوضتتش براي بار ستتوم ..نمره خوبي گرفتي ...اونجا بو-

 سرت زور باشه تا توي 
 کارات موفم باشي 

  
 هم حرصم گرفته بود هم مي خواستم به این همه نامردیش بخندم  

 من بار دومم خوب نوشته بودم ..انتدار افتادن نداشتم  -
  

 شونه هاشو باال انداخت و گفت : 
شته بودي ...درس مهمي بود .- سایي که از ندرم که چیز خوبي ننو ..از اون در

 تا اخر باید تو رهنت مي 
 موند...باید خوب یادش مي گرفتي  

  
 اگه دستم به گردنش مي رسید و جراتشو داشتم خفه اش مي کردم که گفتم : 

 شما تنبل ترین شاگردم پاس کردید!!!! -
  
  

 نفسي بیرون داد و گفت : 
 که من پاسش کردم االن کجاست ؟ خوب اون تنبل ترین شاگردي -
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ستتکوت کردم و یاد ثریا  افتادم ...همون وستتطا درستتو ول کرده بودو رفته بود 
 ......از پس درسا بر نمي 

اومد ...بیشتتتر اهل گشتتت و گذار بود ..ترجیح داده بود  این رشتتته رو به بقیه 
 واگذار کنه و خودشو راحت 

 کنه  
  

ي داري...پاستتش کردم چون مي دونستتتم به مي دونم که توام حافده خوب-
 جایي نمي رسه ...الکي 

نمي خواستتتم وقت خودمو و اونو تلف کنم ..اما در مورد تو که اینطوري فکر 
 نمي کردم  

  
 بهش خیره شدم ...چه با دقت کتابارو مي چید  

شیمون - صال هم پ سابي درک کردي .....ا ستو ح سوم فهمیدم ...در براي بار 
 چرا دو بار  نیستم  که

شب  صص ....یه پز شب متخ شکي ...یه پز ضش االن یه پز انداختمت  ..عو
 متخصص که به زودي 

 تخصصشو مي گیره و براي فوق تخصص اماده میشه  
  

توي دلم گفتم ..پدر منو توي اون ستتاال در اوردي ...چقدر شتت  زنده داري 
 کردم چقدر جون کندم ...تازه 
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 د  اخرم اقا با  پاسم کرده بو
  

 ممنون ...اما من  بعد از تخصص دیگه نمي خوام ادامه بدم ... -
  

 کتاب توي دستش بي حرکت موند و بهم با تعج  خیره شد و گفت : 
 اونوقت چرا ؟ -
  

ست به زندگیم  شده بودم ..دلم مي خوا سته  چراش معلوم بود ...از هم چي خ
 برسم ...به دنیاي خودم 

 قشنگ ...که هیچ وقت وقت نکردم بهشون برسم  ..به دنیایي پر از ارزوهاي
 هدفم از اول تا تخصص بیشتر نبود ...براي همین  -

من راحت حرف مي زدم و اصتتال نگاهش نمي کردم ..و کتاب توي دستتتمو با 
 دقت تمیز مي کردم که 

.از نگاهش دیدم حرف نمي زنه ..ستترمو بلند کردم ... با اخم نگاهم مي کرد..
 یکم ترسیدم که اخمشو 

 جمع و جور کرد و گفت : 
 البته این ندر شخصیته  ...و صد البته قابل احترام ... -
   

 نفس اسوده اي کشیدم که ابرویي باال داد و گفت : 
 اما من به همسرم اجازه نمي دم ..سرخود اینده اشو خراب کنه ... -

 رنگ صورتم پرید  
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 باز باال داد و گفت :  ابروهاشو با بي رحمي
 خوشم نمیاد همسرم از من پایین تر باشه ..باید حداقل هم سطح خودم باشه -
  

با ناباوري نگاهش کردم ..خیره نگاهم مي کرد...عج  ادمي بود ..مگه همسر 
 اول خودش چي بود..؟یه 

سطحش  ساده ام نبود ..حاال .... به من مي گفت باید حداقل .... هم  شب  پز
 !! باشم 

  
 سرمو پایین انداختم و با ناراحتي روي کتاب دستمال کشیدم که گفت : 

 نشنیدم چیزي بگي ؟ -
  

 متعج  نگاهش کردم هنوز بهم خیره بود: 
 االن مي خواید من چي بگم ؟ -
  

 خودخواهي هم حدي داشت که توي وجود موحد حدم رو رد کرده بود: 
 اون چیزي که من دلم مي خواد بشنوم  -
  

 زبونم براي هیچ حرفي نمي چرخید ... 
 : 
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توي اون بیمارستتتان فقط به چندتاتون امید دارم ...که یکي از اون چند نفر -
 تویي ..مي فهمي ؟ 

  
                  

  
   

شد  ست ...چي باید مي گفتم ؟ ..نه که نمی صبي بود...وقتي که اون مي خوا ع
 بگم ...تحمیل شده 
زش مي ر*ق*صیدم ....هنوز به لبام با همون نگاه عصبي بودم دیگه باید به سا

 خیره بود 
  

که بلند شتتتدم و کتابو به طرفش گرفتم ...طرف دیگه کتابو گرفت و بهم خیره 
 شد که گفتم : 

 نوبته منه که سوال کنم یا شما؟ -
  

 هر دو با دلخوري بهم خیره بودیم : 
 نوبت توه -
  

 یره تو چشماش ازش پرسیدم : دستمو از گوشه کتاب رها کردم و خ
 از این که دختر یه اشپز قراره همسرتون بشه خجالت نمي کشید ؟ -
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 چشماشو کمي تنگ کرد ...و با نگاه عجیبش گفت : 
 نه  -
  

 وضعیتمون مثل  دو تا دوئل کننده  بود : 
 از شغل پدرت خجالت مي کشي ؟ -
  

 فرو رفته تو عمم چشماش  گفتم : 
 نه -
  
  

                  
  

 لبخندي زد و گفت : 
 پس چرا سوالي مي کني که ادم به نه گفتنت شب کنه ؟ -
  

 اولین باري بود انقدر بهم خیره نگاه مي کردیم  
  

 چون  هر کسي تو موقعیت شما باشه ..به راحتي با این مس له کنار نمیاد -
  

 با ارامش پلکاشو بست و باز کرد و گفت : 
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باشتتم  ...از ندرمم من براي دیگ- که نگران این حرفا  ران زندگي نمي کنم ..
 پدرت خیلي مرد خوب و 

محترم و زحمتکشتتیه ...مردیه که تونستتتي تو رو تا اینجا برستتونه ...با داري و 
 نداریش ..امیدوارم دخترشم 

 مثل خودش بزرگ کرده باشه  
  

 د: تر کرتمام تنم  به یکباره سرد شد که با سوال بعدیش سردیشو بیش
 چرا بار اول ..بهم جواب رد دادي ؟ -
  

خیره نگاه جدیش شتتتدم ...نمي تونستتتم جواب بدم ...چون جوابش اصتتال 
 خوشایندش نبود  

  
کمکتون  به من فقط ...صرفا بخاطر حفظ حرفه و شغل  دانشجوتون بود یا یه -

 چیز دیگه ؟ 
  

اي که توش  پرخنده   ل  پایینشتتو اروم و خیره به چشتتمام گاز کرد و با چهره
 شده گفت : 

 تو چرا به جاي اکثر جوابا ..فقط سوال مي پرسي ؟ -
  

 در برابر نگاه خنده وارش من ....فقط بهش خیره بودم : 
 شما هم دارید این کارو مي کنید  -
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 نفسشو بیرون داد: 

  
                   

  
 نمي خواي بپرسي چرا یه راست اوردمت اینجا ؟ -
  

 رمو تکوني دادم و گفتم : س
 اتفاقا خیلي دلم مي خواد بدونم  -
  

 لبخند به لباش اومد : 
 پس چرا نمي پرسي ؟ -
  

 خودمم خنده ام گرفته بود: 
دوست ندارم ادم فضولي به ندر برسم ...در ضمن اگه به من مربوط باشه دیر -

 یا زود بهم مي 
 نیست  گید..اگرم مربوط نشه که ....کنجکاویه درستي 

  
 لبخندش کمي محو شد و برگشت و کتابو توي قفسه گذاشت و گفت : 
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شتم تو و - ست ندا سابقم االن اون پایینه به همراه پدر و مادرش  ...دو سر  هم
 اون االن باهم رو در رو 

 شید  
  

 دستاش روي کتاب  بود که سرشو به سمتم چرخوند و ادامه داد: 
اد ...از علت حضتتورشتتم کامال بي خبرم البته احتمالم دادم که خوشتتت نی-

 ..وگرنه تحمل فضاي گرم اینجا 
 رو اصال ندارم ..هرچند مي تونم حدس بزنم ... براي چي اینجاست  

  
 کتابي رو از روي کتابا برداشتم و به سمتش گرفتم و گفتم : 

  
 نگران من نباشید ...اگرم ایشون رو مي دیدم ....اصال  ناراحت نمي شدم ... -
  

 کتابو ازم گرفت و گفت : 
 اما من مي شدم ... -
  

                   
  
  

 و با لبخند بهم خیره شد ... 
 که گفتم : 
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 شاید براي دیدن شما اومده که هنوز مونده ؟ -
  

 دستشو بلند کرد و با اشاره به یه کتاب دیگه گفت : 
 لطفا اونو بده ... -
  

 خم شدم و کتابو برداشتم : 
 خوام با دیدن و حرف زدنش ..امشبمو خراب کنم    نمي-
  

 و با چشمکي که تازه فهمیده بودم چقدر بانمکش مي کنه بهم گفت : 
تا بره ...همینجا مي مونیم  و گرما رو تحمل مي کنیم ...چون مي دونم - پس 

 اونقدر راحت هست که 
 تا اتاقمم بیاد  

  
م و براي دیدن کتاباي دیگه ازش بهش لبخند زدم و کتاب دیگه اي رو بهش داد

 فاصله گرفتم ... 
  

کتابي ندرمو جل  کرد و از توي قفستتته درش اوردم و همونطور که صتتفحه 
 هاشو ورق مي زدم ..به 

طرفش رفتم  و خواستم به قفسه پشت سرم تکیه بدم که یه دفعه داد زد و گفت 
 : 
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 نه .. به اون تکیه نده  -
  

یه امو داده بود ... تا ستترمو بلند کردم  دیدم با اما قبل از شتتنیدن صتتداش تک
 عجله از نردبون پایین پرید و 

 به طرفم دوید   
 تازه  متوجه قفسه پشت سرم شدم ..که در حال جلو و عق  شدن بود.. 

  
با وحشتتت به کتاباي بزرگي که کم کم داشتتتن از جاشتتون در مي اومدن خیره 

 شدم  
امون به خودمون بیایم دستاشو بلند کرد و سعي کرد منو هل بده به سمت تا دوت

 دیگه  که همزمان 
کتابا پایین افتادن و هر دو روي زمین افتادیم ....چشمامو بستم تا شاهد افتادن 

 قفسه روي خودمون 
 نباشم ... 

 که تنها درد افتادن دوتا کتاب  روي پهلوم رو  حس کردم و صدام در اومد  
  

چشمامو که از درد محکم روي هم فشار مي دادمو  به سختي باز کردم و دیدم 
 که موحد بیچاره ..بدتر 

از من افتادن کتابا رو روي خودش تجربه کرده بود  و با دو دستش قفسه رو نگه 
 داشته  بود که رومون 



wWw.Roman4u.iR  1348 

 

نیفته ..ستتریع بلند شتتدم و  طرف دیگه قفستته رو چستتبیدم  که به خنده افتاد و 
 :  گفت

  
 خدا سومیشو به خیر بگذرونه  -
  

 از خنده اش به خنده افتادم و با تعج  پرسیدم : 
 سومي ؟ -
  

 با خنده نگاهي بهم انداخت  گفت : 
 دفعه اول با رنگ پذیرایي شدي ...االنم که  از این  کتابا کتب خوردي   -
  

شروب کردم به خندیدن  شتم   شو به به خنده افتادم و همراه دردي که دا سر که 
 سمت در چرخوند و 

 بلند داد زد: 
 امیر علي  -

 چند بار دیگه صداش زد و کمب خواست  
  

 اما جوابي نشنید که سرشو به سمتم چرخوند و  با همون خنده گفت : 
 قرار بود درستش کنن .... منم یادم رفت  بهت بگم  -
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 به کتابا نگاه کردم و گفتم : 
  

 گه کسي نیاد  ا-
  

 با خنده گفت : 
 فسیل میشیم ..البته قبلشم ..اب پز  -
  

 از شوخیش باز به خنده افتادم : 
  

به دست راست  زیاد فشار نیار ....از اینجا خالص بشیم باید یه نگاهي بهش -
 بندازم  

  
سف و  شو با تا سر صدا زد اما ...خبري نبود .. شت باز چند نفر دیگه رو  برگ

 کون داد و گفت : خنده ت
 حال اگه مي خواستم سر بریده مخفي کنم ..همه سه سوته خبر دار مي شدن  -
  

 در حالي که مي خندیدم بلند باز امیر علي و امیر مسعود و صدا زد  
  

 فریادش که بي نتیجه موند گفت : 
 دیگه نمي تونم نگه اش دارم ..خیلي سنگینه ... -
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سنگین هم   شتر  سنگیني رو در واقعه بی رو ي موحد بود...تعداد کتابا هم این  
 بیشتر مي کرد   

  
منم دیگه نمي تونستتم ... همه جام درد مي کرد ....نفستي بیرون داد و نگاهي 

 بهم انداخت و گفت : 
تا گفتم بدو ..برو ستتمت اون قفستتته برگه ها ...فقط مکک نکن .... که اگه  -

 بیفته رومون ...کارمون تمومه  
  

فش کامال جدي بود ...ستترمو تکوني دادم  و نگاهي به کتابا و قفستتته ها حر
 انداختم ..که   یه دفعه 

 گفت : 
 بدو  -
  

 ر دو با عجله قفسه رو ول کردیم و به سمت همون قفسه دویدیم .. ه
شده و جا به صداي ایجاد  سه و کتابا  ..ته دلمو خالي کرد ..  صداي افتادن قف

 جا شدن قفسه و افتادن 
باالي  یدا بود ...  کل برگه هاي  ناپ که اون ستترش  پا کرد  به  با ....خاکي  کتا

 سرمون با جا به جایي هوا 
.... روي سرمون اوار شدن  ...و هر چي کارتون و برگه بود روي  سر و صورت 

 و دستامون افتاد... 
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کردیم ....چندتا چیز هر دو فقط  با دستامون از دست و سرمون محافدت مي 

 دیگه هم  محکم تو سرم 
سته بودیم  ..که بعد  ش خورد و اخم در اومد ..کامال نزدیب بهم   روي زمین  ن

 از چند ثانیه اي صداها  
کامال خوابید و تنها فقط حرکت بعضتتي برگه ها ....تو فضتتاي مملو از گرد و 

 خاک به گوش مي رسید ... 
فاجعه اي به بار اومده بود...و ما جون ستتالم به چشتتمامو اروم  باز کردم ..چه 

 در برده بودیم  
  

شده بود و کل کتاباش  صفه و نیمه خم  دور و برمون  پر از کاغذ بود.... قفسه ن
 روي زمین پخش و پال 

شتتده بودن ..ستترمو چرخوندم طرف موحد که نگاه ش یهویي به باالي ستترم 
 کشیده شد   و با رنگ 

 سمتم خیز برداشت و گفت : پریدگي  از جاش به 
 مواظ  باش   ؟ -
  

به بازوم چنگ انداخت و منو به ستتمت خودش کشتتید....خیلي دردم گرفت  
 ..چون روي پاهم نشسته 

بودم تعادلمو از دست دادم  و  به سمتش پرت شدم و افتادم تو ب*ه*لش ..از  
 وحشت چشمامومحکم  
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گوشتتم پیچید و از ترس بستتتم که از پشتتت ستتر صتتداي  یه چیز ستتنگین توي 
 نخوردن بهم کامال به موحد 

 چسبیدم .و بازوهاشو با قدرت بین انگشتام فشار دادم  .. 
شدت   ست و محکمتر منو گرفت همزمان در کتابخونه  با  شو ب شما ..اونم چ

 باز شد  و من چشمامو باز 
 کردم .. 

  
در  بود...همه  پشت موحد به در بود ...اما  صورت من روي شونه  اش  و رو به

 جلوي در با وحشت به 
ما نگاه مي کردن و رنگشون پریده بود که تازه فهمیدم من و موحد نشسته روي 

 زمین توي ب*ه*ل هم 
سر اون همه ادم   شت  شد که از پ سرخ   صورتم ...  ستیم ..از خجالت ... ه

 چشمم به افاق افتاد که با 
 انزجار داشت نگاهمون مي کرد  

  
  

                  
  

بدجوري هول کردم ... با وجود  درد.. ستتریع از موحد جدا شتتدم  و خودمو 
 عق  کشیدم  که تازه متوجه 
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...جعبه ابزار پشتتت ستترم  شتتدم ...کل زمین پر از میخ و وستتایل داخل جعبه 
 بود...و یه چکش بزرگ که 

 درست توي یه قدمیم افتاده بود  
 رد  و گفت : موحد رنگ پریده به پشت سرم نگاهي ک

 چیزي نمونده بود -
  

 با وحشت برگشتم و به بقیه که از جاشون جم  هم نمي خوردن نگاه کردم  .... 
حاال که همه خیالشون از زنده بودنمون راحت شده بود به وضعیت منو وموحد 

 چشم دوخته بودن 
 ..حتي خدمتکارا ....که امیر علي به خنده افتاد و گفت : 

ارمونو  برابر کردید ..چیکار کردید دو نفري اینجا ؟جنگ شتتما دوتا که ک-
 جهاني دومم انقدر خرابي به 

 بار نیورد که شما به بار اوردید  
  

 موحد سرشو به سمت در چرخوند و گفت : 
سي - صداتون زدم ک ست نکردید؟ .... هر چي  هم  سه رو در اخه چرا این قف

 جواب نداد  
  

گاه افاق شتتده بود که چشتتم از دستتت موحد که بین اون همه ادم نگاهم قفل ن
 هنوز  روي بازومو باقي 
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مونده بود ...بر نمي داشتتتت ...در واقعه  به ظاهر خودمو کشتتیده بود عق  
 ..چون  هنوز توي حصار 

فاق رو طوفاني تر و  گاه ا ده ن نه هر لح تاي موحد  بودم و  همین صتتح دستت
 خشمگین تر مي کرد 

  
 *** 

زمین  بلند شدم و بقیه  هم جز افاق وارد کتابخونه شدن  با کمب موحد از روي
 ...امیر علي نگاهي به 

شو  از داخل با خنده گاز  شمون  لپ دور و بر انداخت و با دیدن پاهاي بدون کف
 کرد و رو به ما گفت : 

 دیگه چه بالیي سر کفشاتون اوردید ؟ -
  

پام نکرده بود گه کفش  ما و براي راحتي  دی که از گر حدو نمي من  ما مو م ا
 دونستم چرا یادش رفته بود 

شش گرفت  سمتم اومد و منو توي آ*ه*و* پاش کنه که مادرش با مهربوني به  
 و با محبت گفت : 

 خوش اومدي عزیز دلم  -
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و گونه امو ب*و*ستتید ..جواب ستتالمشتتو  با لبخند و خجالت دادم که امیر 

 ه موحد مسعود با شیطنت رو ب
 گفت : 

ممنون برادر جان تا اخر هفته تمام وقتمو پر کردي ....داشتتتم از بیکاري بال -
 بال مي زدم 

  
و به کل کتابخونه با حستترت خیره شتتتد ... همه  از نگاه مدلومش زدیم زیر 

 خنده  که شونه هاشو با 
 خنده  باال داد و گفت : 

   فداي سر زن دادشم ....دو روزه تمومش مي کنم-
  

 ناراحت از وضعیت پیش اومده گفتم : 
 همش تقصیر من شد...نباید به قفسه تکیه مي دادم ...باید ببخشید  -
  

 امیر علي لبخندي زد و با پاهاش میخا رو کنار زد و گفت : 
 چرا شما؟باید زودتر قفسه رو درست مي کردیم  -
  

افتاد..نگاه افاق موحد نگاهي به اطراف انداخت که یهو چشتتمش به بیرون در 
 که بهش افتاد  ....یه 
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دفعه تغییر حالت داد و  طور خاصي موحدو نگاه کرد که موحد سریع ازش رو 
 گرفت و به سمتم چرخید 

 که با دیدن دستم با نگراني گفت : 
 دستت خونریزي داره -
  

 مادرش دلواپس  به سمتم اومد ..بقیه هم نگران شدن که تند گفتم : 
 ... چیزي نیست -
  

 موحد دستمو گرفت و با اخم گفت : 
یا بریم عوضتتش کنم ....تقصتتیر من - که چیزي نیستتتت ...ب چي چي رو 

 شد..نباید مي اوردمت اینجا  
  

اونقدر اخم داشت که همه فهمیدن و ساکت شدن که مادر بزرگش به همراه یه 
 خدمتکار که ظرف 

 اسپند دستش بود وارد اتاق شد و با ناراحتي گفت : 
  

                   
  

باز درستتتت - چشتتم خوردید مادر...ستترتون ستتالمت ..اینجا رو میشتتته 
 کرد..خداروشکر که  اتفاقي براتون 
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 نیفتاد  
  

ظرف استپندو از خدمتکار گرفت و با لبخند به طرفم اومد و منو ب*و*ستید و 
 ظرفو باالي سرم 

باال ي ستتر امیر  چرخوند...بعدم باالي ستتر موحد ..همونطور که مي خندید
 علي و حنانه هم چرخوند و 

 ظرفو گذاشت سر جاش که امیر مسعود گفت : 
 بچه ها شما نمي دید چرا من االن ..انقدر احساس چغندر بودنو دارم ؟ -
  

دیگه نتونستم جلوي خنده امو بگیرم  و زدم زیر خنده ..که همراهم امیر علي و 
 حنانه هم شروب کردن 

 ر بزرگش با خنده به سمتش چرخید و گفت : به خندیدن که ماد
 قربونت برم تو ته تغاري  خودم هستي... من هر صبح جدا برات دود مي کنم  -
  

 امیر مسعود  متعج   پس کله اشو خاروند و گفت : 
اه چه خوب ....اونوقت مادرجون میگم ....این چه جور دود کردنیه که من - ِِ

 یه بارم ..دودشو ندیدم  
  

 امون بیشتر شد که موحد با همون اخم و تخم گفت : خنده 
 بیا بریم پانسمان دستتو عوض کنم ... داره بد خونریزي مي کنه   -
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.خنده امو جمع و جور کردم بقیه هم ستتاکت شتتدن و ناراحت به افاق چشتتم 
 دوختن که در برابر 

تا از چشتتماي افاق ..دستتتمو با ارامش و لبخند   گرفت و راهو برام باز کرد 
 کتابخونه خارج بشیم ....با 

خارج شتتتدنمون  بدون نگاه کردن به افاقي که داشتتتت جونش از بي توجهي 
 موحد در مي اومد ..... از 

 مقابلش رد شدیم ... 
  

 لحده بدي بود ... احساس یه موجود اضافه بودن .... بهم دست داده بود   
  

مان دستتتم رو عوض مي توي اتاق لبه تخت نشتتستتته بودم و اون داشتتت پانستت
 کرد...فشار زیادي که 

براي نگه داشتتتن قفستته به دستتتم وارد کرده بودم باعک شتتده بود  دستتتم کمي 
 خونریزي کنه ...در 

ستم رو انجام  سمان د شیده کار پان سکوت و بدون نگاه  با چهره اي در هم ک
 مي داد.. از نگاه افاق 

 وردم ... ناراحت بودم ...اما نباید به روي خودم مي ا
  

                   
  

http://www.roman4u.ir/


 1359 عبور از غبار

  
فاق منو در  ناآروم ا مادرش در برابر نگاه هاي  مادر بزرگ و  که  مخصتتوصتتتا 

 آ*ه*و*ش کشیده بودن و ب*و*سیده 
 بودنم ...و از اومدنم کلي ابراز خوشحالي کرده بودن 

  
اما موحد ناراحت بود ...توي این جور مواقع مي دونستتتم نباید باهاش حرف 

 نه خیره نگاهش کنم  بزنم و
 ...چون توي اون حال خرابم با خودش فکر مي کرد  

  
البته به غیر از موحد همه اعضاي خانواده هم ناراحت از حضور افاق و خانواده 

 اش تنها سعي مي 
 کردن جلوي من خوشحال به ندر برسن ... 

  
بر  بهشتتون حم مي دادن که از شتترایط راضتتي نباشتتن   و وجود افاق رو دلیل

 ناراحتي من بدونن ..اما 
خوشتتبختان رفتاري حاکي از نارصتتایتي و ناراحتي در خودم به وجود نیورده 

 بودم  
  

ستاد اخمالو م رو ببینم  شم چرخوند م تا اتاق ا سي بیرون داد و من چ موحد نف
 ..تمیز و مرت  و شیب 

 بود ...تمام  وسایل اتاق و تزئیناتش    از رنگهاي روشن بود  
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 همو از اتاق گرفتم و به دستم خیره شدم و  گفتم : نگا
 پایین نمي ریم ؟ -
  

 با تعج  سرشو باال اورد  و بهم خیره شد  
نزدیب بود خنده ام بگیره ...بیچاره ها فکر مي کردن من باید االن از ناراحتي 

 وجود افاق دق کنم  
  

 هنوز نرفتن  -
 شونه اي باال انداختم و با لبخند گفتم : 

 اشکالش چیه ؟ -
  

 متعج  پرسید: 
  

                   
  
  

 سختت نیست بریم پایین ؟ -
  

 مسیر حرفو عوض کردم : 
 من هنوز پدرتونو ندیدم ....خیلي وقته باال هستیم ... -
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 ناراحت بود ...و خوب نمي تونست تمرکز کنه   

 لبهامو باز زبون تر کردم : 
 سابقتون اصال ناراحت نیستم   باور کنید من از وجود همسر-
  

 هنوز داشت با دقت دستمو مي بست  
 پهلوت در نمي کنه ...دوتا کتاب گنده خورد  به پهلوت  -
  

 درد که چه عرض کنم ..مطم ن بودم کبودم شدن ... 
 نه -
  
 به خنده افتاد و گفت :  

 قرص نه زیاد مصرف مي کني  ؟ -
  

 وباره زود باال اوردم و گفتم : سرمو با خنده انداختم پایین و د
کم درد دارم ...خداروشتتکر طوریم نیستتت که نتونم راه برم ...یا  اینکه نتونم -

 بشینم  
  ... 

شو روي زانو هاش  شد و ارنجا شد...کمي چرخید و خم  ستم که تموم  کار د
 گذاشت و دستاي مشت 

 کرده اشو به زیر لبهاش برد و گفت : 
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 ...  مي دونم براي چي اومده-
  

                    
  
  

 به دستم نگاه کردم ...تمیز و مرت  پانسمان شده بود  
 خیلي بد شد نباید امش  مي اومد  -
  

 یه دفعه از جاش بلند شد و خیره به من گفت : 
 بیاي پایین و ببینیش ناراحت نمي شي؟ -
  

ناراح ناراحت مي شتتتدم ..هر زن دیگه اي هم جاي من بود  ت مي کمي که 
 شد..اما انقدر غیر قابل 

تحمل نبود که نتونم تا پایینم برم به هرحال ....حاال همه منو به عنوان نامزدش 
 مي شناختن و 

 جایگاهم بیش از افاق بود و اون دیگه به چشم نمي اومد  
 نه ... -
  

 و اماده براي رفتن بلند شدم ...هنوز ناراحت و عصبي بود  
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به ستتمت پله ها رفتیم که با لبخند و شتتیطت براي از اتاق خارج شتتتدیم و 
 برگردون لبخند به لبهاش ازش  

 پرسیدم : 
 نوبت منه بپرسم یا شما ؟ -
  

صد افاق  ستم ناراحتي خودش و خانواده اش از اینکه من فکر کنم از ق مي دون
 اینجاست ...ومي خواد 

نا نمي تونستن ناراحتم کنه ...در هر صورت مادر افاق خاله موحد مي شد و او
 بیرونش کنن 

  
 دستاشو با ژست قشنگي توي جی  شلوارش فرو برد و با لبخند گفت : 

 نوبت منه ....غذاي مورد عالقه ات ؟ -
  

سوال  شروعش از یه  سن ختام بازي..... چرا که  به خنده افتادم ...این یعني ح
 بي ربط شروب شده بود 

 و پایانش هم از همین نوب سواال بود  
  

 پامو روي اولین پله گذاشتم : 
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ادم بد غذایي نیستتتم ..معموال همه چي مي خورم ...غذاهاي پلویي رو زیاد -
 دوست ندارم ..نه اینکه 

نخورم اما ترجیح مي دم توي هفته برنج کمتر بخورم  ...عوضتتش عاشتتم کله 
 پاچه و سیرابیم  

  
 به خنده افتاد و گفت : 

 وب ..اصال فکر نمي کردم اهل کله پاچه باشي  چه خ-
  

 ابروهامو با شیطنت باال دادم : 
مي میرم براش دکتر ...از بچگي منو پدرم پایه ...کله پاچه بودیم ..عوضتتش -

 مادر و برادرم اصال..ل  
 نمي زنن .. 

  
 یه یاد قدیم ..با لبخند و روق گفتم : 

شه پدرم ... چون مادرم  کله پاچه - شت و همی ست نمي کرد منو بر مي دا در
 مي رفتیم بازار  قدیمي 

 شهرمون ... 
صندلي  سه تا  شنا بود ..طبقه باالش مثال خانوادگي بود ..یه میز  و  مغازه دار ا

 بیشتر نداشت ..من و 
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پدرم همیشه اونجا مي رفتیم و پدرم سفارش مي داد ...چه مزه مي داد ...یادش 
 بخیر ..بعد از قبولي 

شد و رفتن تو دا سنگین  سا  شگاه ..چند بار دیگه رفتیم .... اما کم کم که  در ن
 من به شهرستان کم 

 ...دیگه نرفتیم . 
  

شو رو ي پله ي  شت و همزمان با قدمهاي من پا  شو  روي نرده گذا ست چپ د
 بعدي گذاشت و ازم  

 پرسید: 
 با پدرت بیشتر از مادرت عیاقي ..درسته ؟ -
  

 لبخند زدم : 
صو- شت ... وجودش ارومم ا ال دخترا باباین ...از بچگي پدرم خیلي هوامو دا

 مي کرد...االنم مي کنه .... 
  

بهش نگاه کردم ...که نگاهش کشیده شد به سمت سالن پایین و مهمونا ..همه 
 نشسته بودن و 

 اومدن ما رو نگاه مي کردن .. 
  

                  
  



wWw.Roman4u.iR  1366 

 

بهمون خیره شتتده بود.... که موحد روي  افاق با حرص و صتتورتي رنگ پریده
 پله هاي اخر  بهم نزدیب 

سمت دلخواهش هدایت  شت تا منو به  شو رو روي کمرم گذا ست شد و اروم د
 کنه .. 

  
پدر و مادر افاق غمگین و خجالت زده به ما نگاه مي کردن و حرفي نمي زدن 

 ..همه به شدت ناراحت 
 بودن ..به سمت پدرش رفتیم .... 

  
ي ویلچرش بود ...بهش لبخند زدم ...نگاه پر لبخندم رو که دید انگار اروم رو

 شد که سریع رنگ و روش 
عوض شد و با لبخند اومدنمو خوش اومد گفت ..دستمو به سمتش بلند کردم 

 ...و با همون لبخند پر 
 رنگم گفتم : 

 سالم -
  

 غرق در نگاهم  دستم رو به گرمي فشرد  و با لبخند گفت : 
 سالم ....خوش اومدي بابا  -
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عجی  با این حرفش یاد پدرم افتادم و مهرش یه دفعه به دلم نشست طوري که 
 دیگه جامو تغییر ندادم 

و با پیشنهادم همون نزدیکش همراه موحد روي مبل نشستیم و پدرش حال پدر 
 و مادرم رو جویا شد و 

 شروب کرد به خوش و بش کردن با من ... 
  

وش شتتده بودن و به ما نگاه مي کردن ...افاق رو به روم با چشتتماي همه فقط گ
 خشمگینش نداره گرم 

 بود ... که خدمتکار با ظرف شیریني وارد شد و شروب به پذیرایي کردن کرد  
  

جان کرده بودم دلم  که نوش  با کتکي هم  از صتتبح هیچي نخورده بودم ...
 ضعف مي رفت که زودتر اون 

ن ...شتتیریناي تر و تازه که توشتتون پر خامه بود و حستتابي شتتیرینا بیاد طرف م
 ه*و*سم انداخته بود 

  
اما جلوي هر کستتي که تعارف مي کرد..کستتي ل  نمي زد و بر نمي داشتتت 

 ....کم کم با خودم مي 
گفتم منم بر ندارم ..زشته ...اما تا جلوم رسید ..طاقت نیاورد..گشنگي امونمو 

 بریده بود که یه تکه 
شتم ....امیر علي یه جوري نگاهم کرد که احساس کردم داره به گنده  شم بردا ا

 یه قحطي زده نگاه 
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 مي کنه ... 
  
  

                    
  

اما قضتتیه شتتکم بود ..نمیشتتد کاریش کرد..بعد از ما کس دیگه اي نبود که 
 تعارف کنه ..براي همین ظرف  

 شیریني رو جلومون روي میز گذاشت و رفت  
  

شیریني هم خودمو سیر ه ساکت بود ن و حرفي نمي زدن ...حداقل با این  مه  
 مي کردم هم سرگرم  

 میشدم که انقدر به این اون نگاه نکنم و به افاق  هم فکر نکنم  .. 
  

شده بودم  ساکت  شم حاال  به عق  تکیه دادم و نگاهي به همه انداختم ...پدر
 ...االن یکي مثل یوسف 

ه بپرونه و جمعو به حرف بیاره ...پیش دستي توي دستم بود که کم بود که یه مز
 نفسي بیرون دادم و 

شتم توي دهنم ..چقدر خوش  شیرني رو جدا کردم  و گذا با چنگال تکه اي از 
 مزه بود..امیر علي با 

 خوردنم  به خنده افتاد و سرشو پایین  انداخت  
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رفته بود ..امیر مسعودم بدتر از با دهن پر به حنانه خیره شدم ..اونم خنده اش گ

 همه ..مادر بزرگ ش با 
لبخند نگاهم مي کرد ..و مادرش ناراحت و خجالت زده ستتعي مي کرد بهم 

 لبخند بزنه  
نگران از اینکه کار اشتباهي کرده باشم به موحد که ب*ه*ل دستم نشسته بود  

 نگاه کردم ..اونم داشت 
 پرسیدم : با لبخند نگاهم مي کرد که اروم ازش 

 چیزي شده ؟ -
  

 تو اوج عصبانیت از کارم به خنده افتاد و گفت : 
 نه عزیزم ..نوش جونت ..تو راحت بخور -
  

اخه دیگه چه راحت خوردني ..رسما کوفتم شده بود ...و خواستم پیش دستي 
 رو کنار بذارم که بلند 

اشو پشد و خودش براي خودش یه شیرني برداشت و برگشت کنارم نشست و 
 روي اون یکي پاش 

 انداخت و مشغول خوردن شد ... 
  

امیر علي هم همین کارو کرد ..با تعج  یه تکه دیگه توي دهنم گذاشتتتم  در 
 حالي که به خنده افتاده 
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بودم  ستترمو پایین گرفتم که مادر افاق با چهره اي گرفته و ناراحت رو به موحد 
 گفت : 

 بسالمتي ...مبارک باشه  -
  

 افاق سرخ شد   صورت
  

                    
  
  

 موحد سري تکون داد و بهش گفت : 
 ممنون -
  

افاق داشت دیوونه مي شد  معلوم نبود براي چي اونجا بودن که همه یه جورایي 
 مي ترسیدن و 

 نگران نگاهم مي کردن  
  

 یهو افاق  از جاش بلند شد و گفت : 
 من باید باهات حرف بزنم  -
  

 انگار که  حرفشو  نشنیده باشه  سرشو به سمتم چرخوند و گفت :  موحد
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 یکي دیگه مي خوري برات بیارم ؟ -
  

متعج  به اون و افاق نگاه کردم که بدون جوابم بلند شتتد و پیش دستتتیمو  از 
 دستم گرفت و یکي دیگه 
 توش گذاشت و بهم داد  

 اما افاق ول کن نبود  
  

 . باید باهات حرف بزنم ....-
موحد عصبي چشماشو بست و باز کرد..حنانه نگران به من نگاه مي کرد ..امیر 

 علي عصبي و امیر 
 مسعود با کینه به افاق خیره شده بودن که موحد بلند شد و گفت : 

 فقط به احترام پدر و مادرت -
   

 و بعد رو به من با چشمکي گفت : 
 تا شیرینیتو بخوري ....منم برگشتم  -
  

سمت حیاط نگاه کردم ....افاق به دنبالش راه افتاد که پدر  بي حرف شو به  رفتن
 موحد برگشت و با 

 محبت گفت : 
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 ببخش دخترم ..قرار نبود که -
  

 بیچاره چقدر شرمنده من بود که با لبخند گفتم : 
ه اشین واقعا سختچه خبرا دیگه ؟......اون روز که مسیر اریتتون نکرد ...با م -

 ... 
  

 کمي اروم شد و  با لبخند ازم پرسید: 
 نه دخترم ...خیلیم خوب بود .... -
  

 و به شوخي پرسید: 
 تو بیمارستان که اریتت نمي کنه ؟ -
  

 خنده دندون نمایي کردم و گفتم : 
 کم نه  -
  

ه ببه شیطنتم خندید...بنده خنده از استرس ناراحت شدن من یه جورایي رنگ 
 رو نداشت ..مادرش 

 اومد و سمت دیگه ام نشست ..بیچاره ها هول کرده بودن ... 
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 با لبخند بهش خیره شدم و پیش دستیمو روي میز گذاشتم 

هام برخورد مي کردن ..کم کم امیر علي.. امیر  با حت  خیلي خودموني و را
 مسعود و  حنانه هم وارد 

 بحک شدن ... 
  

ته دوران مجردیم و گاهي امیر علي شتتوخي مي ک با اون طبع خف رد و منم 
 شیطنتم جوابشو مي دادم  

 مادر بزرگشم به ما مي خندید  
  

شت به پنجره و در ورودي خیره  شد..همه با وح صداي موحد بلند  که یه دفعه 
 شدیم : 

  
                     

  
ینمت بب از زندگي من پاتو براي همیشتته بکش بیرون ...برو ..نمي خوام دیگه-

 ...فقط  برو 
  

 رنگ صورت مادر موحد پرید  
  

 امیر علي بلند شد که پدرش  با تحکم بهش گفت : 



wWw.Roman4u.iR  1374 

 

 بشین امیر علي .. -
  

 پدر و مادر افاق ناراحت بلند شدن  
  

 اشب توي چشماي مادرش حلقه زده بود که پدر افاق گفت : 
 شرمنده ..خبر نداشتیم ...وگرنه -
  

 دي زد و گفت : پدر موحد بهش لبخن
دو ماه دیگه عروستتي مي کنن ...گفتیم خبرو یه دفعه اي بدیم ..البته اکثر مي -

 دونن  
  

سمت در رفت ..اما پدرش بهم لبخند زود  مادر افاق نگاهي بهم انداخت و به 
 و گفت : 

 تبریب مي گم ....خوشبخت بشید خانوم دکتر  -
  

 : سریع به احترامش از جام بلند شدم و گفتم 
 ممنون -
  

با لبخند غمگین و با بدرقه مادر موحد ستالنو ترک کرد ن که باز صتداي موحد 
 اومد: 
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شده ...پدر و مادر بیچاره - افاق چرا نمي فهمي؟......دیگه براي همه چي دیر 
 اتو کشیدي اینجا که چي 

 ؟ 
  

                     
  

سخره بازیه که براي خودت راه انداختي ؟ ست این چه م شیریني گرفتي و یه د
 گلو و اومدي اینجا  که 

شان خودتو پایین نیار ....به پدر  چي رو ثابت کني ...؟خجالت بکش ..انقدر 
 و مادرت فکر کن ...اونا چه 

 گ*ن*ا*هي دارن ؟ 
  

 یه  دفعه  اي افاق داد زد و گفت : 
 امیر حسین ... من دوست دارم  -
  

 نش ... حنانه سریع دستشو گذاشت جلوي ده
 رنگ صورتم پرید .. 

  
امیر علي داه کرد و به سمت در رفت ...حسي گنگ وجودمو سرد کرد ...سعي 

 کردم خودمو 
 نبازم ..حنانه نگران به من چشم دوخت که به زور بهش لبخند زدم . 
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سعود خجالت زده توي مبل فرو رفته بود..که  شد ..امیر م شدت بد  .حالم به 
 تب صداي گریه افاق مثل پ

شتر از  ضیه رو بی شه و ق سعي مي کرد اروم با شد ...پدرش   سرم کوبیده  توي 
 این باز نکنه و با هر 

 نگاهم ...بهم  لبخند مي زد  
  

شون کرده بودم که امیر علي تو اومد و نگاهي  شت ستام مي لرزید ..اما م یکم د
 به من انداخت  

 چه سکوت بدي بود  
فاق امروز رو برا به هم هومن و هم ا گاهي  ي من و موحد خراب کرده بودن ن

 پدرش انداختم ..خیلي 
 شرمنده ام شده بود که با لبخند کمي به سمتش متمایل شدم و گفتم : 

 مي دونید توي بیمارستان بچه ها به مو... -
  

دیگه نباید مي گفتم موحد  ...هنوز گفتن استتمش برام ستتخت بود ....حداقل 
 اگه جلوي خودش نمي 

 گم جلوي بقیه که مي تونستم بگم  تونستم ب
  

 به سختي با اینکه اسمش تو دهنم خوب  نمي چرخید ..بالخره اسمشو  گفتم 
 به امیر حسین چي مي گن ؟ -
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 چهره اش باز شد و با لبخند ازم پرسید: 
 چي مي گن ؟ -
  

لبخندم کش اومد و دندونام نمایان شدن که موحدي که حاال اسمش بیشتر از 
 فامیلش توي رهنم 

نقش بستتته بود با چهره اي عصتتبي وارد شتتد و م*س*تقیم نگاهم کرد که به 
 شوخي دستامو کمي باال 

 بردم و انگشتامو حرکتي دادو گفتم : 
 پیش خودمون باشه  ها ..بهش میگن پنچه طال    -
  

 شیریني کرد که امیر مسعودم جذب حرفمون شد و پرسید:  خنده
 شوخي مي کني ؟ -
  

ست - ضا  دو شکلي نبوده ...همه مری شوخي ...یه بارم توي عمالش م نه چرا 
 دارن زیر دست امیر 
 حسین  عمل بشن  
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 و با خنده و چشمکي به امیر مسعود و پدرش گفتم : 
 ا چشمش نزدم  البته بلند شم یه اسپند براش دود کنم ت-
   

شت   سین که با لبخند دا شد به امیرح شیده  هر دو زدن زیر خنده که نگاهم ک
 نگاهم مي کرد..گونه 

 هام گل انداخت و از اون راحتیم کمي کاسته شد  
  

 پس چرا تا حاال به من نگفته بودي ؟  -
  

سریع جواب دادم  صورت گل انداخته  شم دوختن که با همون  همه به دهنم چ
 : 
تعریفو که نباید جلوي طرف کرد..باید پشتتت ستترش باشتته ..که وقتي   به -

 گوشش رسید ...کلي روق 
 کنه  

  
  

                     
  

امیر علي بلند زد زیر خنده ..بقیه هم شتتروب کردن به خندیدن ....جو کم کم 
 داشت اروم میشد..اما دل 
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و بهشتتون نشتتون بدم ..هیچ من بي قرار تر ..تنها ستتعي مي کردم اروم باشتتم 
 ناراحت نیستم .. اما از 

درون داغون بودم ...دلم مي خواستتت یه جاي خلوت و دنج براي خالي کردن 
 خودم پیدا کنم ... 

  
کمي که گذشت مادرش براي اماده کردن شام و دادن دستوراتي به خدمتکارا به 

 سمت اشپزخونه 
سعي سرش رفت ...با اینکه  شت  شون  رفت حنانه هم پ کرده بودم خودم اروم

 کنم اما اثار ناراحتي 
توي چهره تب تکشون هویدا بود که طاقتم تموم شد و از امیر حسین  پرسیدم 

 : 
 مي خوام دستامو بشورم ...دستشویي کدوم طرفه ؟ -
  

 از جاش بلند شد ...به چشمام فشار مي اوردم که اشکم نریزه  
صال توي دید نبو سمتي که ا شویي همراهش به  ست شون دادن د د رفتیم ....با ن

 ... بدون نگاه کردن 
بهش  ستتریع داخل دستتتشتتویي رفتم   و تند درو از تو قفل کردم که اولین قطره 

 اشب از چشمم فرو 
 افتاد  
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شیر ابو باز  شمم پاک کردم و  شه چ شکمو از گو ...نباید گریه مي کردم ..تند ا
 کردم ...اما بدجوري دلم 

ه بود ..دستتتمو محکم جلوي دهنم گذاشتتتم و به خودم فشتتار هواي گریه کرد
 اوردم که امیر حسین 

 ضربه اي به در دستشویي زد و صدام زد : 
 اوا  -
  

 اروم با خودم گفتم : 
 توروخدا برو ...االن نه ... -
  

شار دادم و به خودم توي اینه خیره  ضربه اي به در زد ..لبهامو محکم بهم ف باز 
 اب   شدم ..چند مشت

شن ...با دیدن  شن  و دیده ن شم با شماي قرمزم کمتر تو چ صورتم زدم تا چ به 
 لباساي تنم  که 

عوضشون  نکرده بودم با ناراحتي  به خنده افتادم و دستي به شالم کشیدم که با 
 ضربه سومش 

 دروباز کردم ..با دقت به صورت و چشمام خیره شد 
  

 سعي کردم لبخند بزنم  
 مونو دور کردیم که از خونه لباس بردارم ..اخرم نپوشیدمشون  اون همه راه-
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 لبخندي زد و گفت : 

 فداي سرت ..اتفاقا این لباست خیلي قشنگه   -
  

بغضمو قورت دادم ...نمي دونم چرا این حس بد ازم دور نمیشد..عالقه اي که 
 وجود نداشت ..اما همین 

ضافه بودن ..ح شي  ..خیلي حس حس ا شاید مانع زندگي دو نفر با س اینکه  
 بدي بود که نمي 

 تونستم تحملش کنم ... 
  

 بیا بریم یکم تو حیاط بشینیم تا شامو اماده کنن -
  

 ..دوباره تداهر به لبخند زدن کردم و گفتم : 
 اخه همه تو سالن به خاطر ما نشستن  .. -
  

 حیاط  تو نگران اونا نبا ش ....بیا بریم -
  

دلم هواي ازاد مي خواستتتت که دیگه نه نیوردم  و همراهش به ستتمت حیاط 
 رفتیم ...هوا سرد بود 
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شیدم  ستامو باال اوردم و روي بازوهام ک س  این هوا  نبود د ...لباس نازکم منا
 که گفت : 

 صبر کن االن بر مي گردم  -
  

...و روي  ستترمو براش تکوني دادم و به ستتمت تاپ بزرگ ستتفید رنگ رفتم
 تشکاي نرمش نشستم 

ساس  شونه هام اح ستام هنوز روي بازوهام بود...که پتوي گرمي  رو روي  ..د
 کردم ... ..لبه هاشو 

ستم روي تاپ  شیدم ... تاپو دور زد و طرف را شتر روي خودم ک سبیدم و بی چ
 نشست ... 

  
ه کمعني نگاهمو خوب مي تونستتت بخونه ..براي همین بهش  نگاه نمي کردم 

 گفت : 
 حرفاشو جدي نگیر .... -
  

صله  شید تا فا سمتم ک شو به  شدم ...کمي خود به نقطه کوري در مقابلم خیره 
 بینمونو کم کنه 
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 من اصال دوسش ندارم ...نمي دونم چرا امش  ... -
  

 مکثي کرد و ادامه داد: 
 نیست  من اصال بهش فکر نمي کنم ..اصال تو فکرم -
  

شو  رنگ  صورت شدم ...براي اولین باري بود که  سرمو بلند کردم و بهش خیره 
 پریده  مي دیدم 

 به ناچار لبخند زدم و گفتم : 
 گفتم که من ناراحت نیستم -

 لبخند غمگیني زد : 
ست - شمات چرا قرمزن ؟..دلم نمي خوا صدات براي چیه ؟ته چ پس بغي 

 امش  اینطوري بشه ...اصال 
ست نمي  ش  تو  بیاي اینجا ...اون منو دو شت که قراره ام دونم از کجا خبر دا

 نداره ...فقط از اینکه 
 دیگه بهش توجه نمي کنم داره  دیوونه  میشه ... 

  
شدم ...اما االن نه  شقش  شتباهي عا شتباهي کردم .و ا ببین ..یه موقعه اي یه ا

 دوسش دارم ..نه 
ن تا حاال بهت دروه نگفتم ..حرفمو باور عاشقشم ...نه مي خوام ببینمش ...م

 کن  
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 لبهامو محکم بهم فشار دادم و گفتم : 

شاید دوست داره برگرده سر زندگیش ..نمي خوام من به عنوان مانع این وسط -
 باشم 

 بخدا من نمي دونستم قضیه اینطوریه وگرنه ... 
  

 کالفه دستي به موهاش کشید : 
باره  چه مانعي ...من دیگه زندگي- با اونو نمي خوام ...مگه دیوونه ام که دو

 بخوابم برگردم به اون 
باید  زندگي جهنمي  .....اوا من و اون از هم جدا شتتتدیم ..خیلي وقته ..ادم 

 خیلي پرو باشه که پاشه 
هي بیاد اینجا ...حضتتورشتتو من فقط تحمل مي کنم ...اون فقط دنبال یه ادم 

 احمقه که از هر جهت 
 ه ..اون همینو مي خواد ...که من دیگه نیستم ... ساپورتش کن

  
  

                     
  

براي نفور حرفش روم ...اروم  دستشو بلند کرد و دست ازادم رو که روي تشب 
 گذاشته بودمو توي 
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ستش  ش شت  شد که همراه با گردش دایره وار انگ سردم  ستش گرفت ..کمي  د
 روي پشت دستم  

 : خیره تو چشمام گفت 
اولین باري که ازت خواستتتگاري کردم ..گفتم عاشتتقت نیستتتم ..فقط ازت -

 خوشم میاد ...واقعیتم بهت 
 گفتم ... 

ست دارم زندگي کردن با تو رو تجربه کنم ...تجربه کنم که چطور  اما واقعا  دو
 ادمي هستي که  وقتي  

شحال کني  سعي مي کني میزبانو خو شي  ه کبه عنوان یه مهمون ناراحت مي 
 غم ناراحتیتو نخورن 

 ... 
ستتخت و مقاوم بودنتو دوستتت دارم ...دلم مي خواد زودتر بریم زیر یه ستتقف 

 ..تا بیشتر بشناسمت ...حتما 
که نباید قبلش عاشتتم بود ...مي دونم که هم تو هم من تالشتتمونو مي کنیم 

 ...که یه زندگي خوب 
س سازیم ...پس گول حرفایي رو نخور که هیچ پایه و ا شه ب سي ندارن .... با ا

 ؟تو فقط به من اعتماد کن  
  

 سرمو بلند کردم و تو چشماش خیره شدم که نگاهش شیطون شد و گفت : 
سفانه  در مورد تو  وجود داره ...که باید بهت بگم  - اما یه واقعیت دیگه اي متا

 ... دیگه نمي تونم تو 
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 خودم  نگه دارم  
  

 با تردید  و نگراني پرسیدم : 
 چیه ؟ -

 بد جنس شد و از همون لبخنداي پر شیطنتش زد و لباشو تر کرد و  گفت : 
  

 قیافه نازار و دلنشینت هایه . و هر وها چاوکانتم خوش دویت  -
 معني:)چهره ناز و دوست داشتني داري و اینکه چشماتو خیلي دوست دارم ( 

  
ک گاهش کردم  باز ن مه  با دهني نی ندید  که بهم مي خ ه براي اریت همونطور 

 کردنم گفت : 
 مي خواي دوباره تکرارش کنم ؟ -

 به خنده افتادم و ازش پرسیدم : 
  

 من اصال نفهمیدم شما چي گفتي ..یعني چي حاال؟ -
  

                    
  
  

 ابروهاشو  با نامردي  باال انداخت و گفت : 
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یاد گرفتي مي اهان ... زرنگي دیگه ......معنیشتتو هر وقت رفتي ُکردي...-  .
 فهمي ... 

  
 با تعج  پرسیدم : 

 کردي ؟ -
  

 سرشو با لبخند تکون داد و گفت : 
 اوهوم ... کردي ... -
  

 انگار کشف بزرگي کرده باشم ...سوالي پرسیدم : 
 شما کرد هستید ؟ -

 به خنده افتاد و گفت : 
 اره خوشه ویستم  -

 معني:)اره عزیزم ( 
 رد: بي رحم داشت اریتم مي ک

 این انصاف نیست ..من هیچي از زبونتونم نمي فهمم -
  

 شونه هاشو باال انداخت و گفت : 
 خوب برو یاد بگیر ..تا بفهمي  -
  

 به خنده افتادم ...: 
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 اخه من از کي  و از کجا  باید یاد بگیرم ؟ ..دارید بي انصافي مي کنید  -
  

 از جاش بلند شد و خندید : 
  

                   
  

 پاشو ..فکر کنم شام دیگه اماده است .. -
با ناباوري بهش خیره شدم ..یعني چي بهم گفته بود؟ ..خیلي دلم مي خواست 

 بدونم ..نگاه خندونش 
 ..منو به خنده مي نداخت ....حتي نتونسته بودم ..جمله اشو  حفظ کنم  

شو صت حفظ کردن شیرین اداش کرده بود که رهنم فر دا هم پی اونقدر غلیظ و 
 نکرده بود  

  
 فصل هفدهم : 

  
ضعم از خونه زدم  سر و و سرم انداختم و  بدون نگاه کردن به  شکیمو  شال م

 بیرون ....حوصله نگاه کردن 
شنبه  ست روز پنج سف بود .در شتم ...امروز چهلم یو به خودمم توي اینه ندا

 ... 
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صبح حالم بد بود ...حوصله هیچ کاري رو  شتم ...حتي نمي دونم چرا  از  ندا
 حوصله ادما رو هم 

نداشتم .....چهل روز گذشته بود  و من توي تمام این مدت ..سعي کرده بودم 
 که فراموشش کنم ..اما 

امروز روز دیدار بود..روزي که باید مي دیدم فراموش کردنام و تمام تالشتتتام 
 نتیجه داده ... 

له اي به پا  بود....اولین هرچند مطم ن بودم نتیجه نداده ...چون توي دلم غلغ
 باري بود که قرار بود برم 

خونه اشتتون . و همین طور ستتر خاکش ...چه طاقتي باید در خودم ایجاد مي 
 کردم  اونم در کنار امیر 

 حسین ... 
رو در رویي با همسر یوسف هم خودش یه عذاب دیگه بود ...دوست نداشتم  

 الهه عذاب یوسفو 
سي که هیچ وقت شو نگفت ...و چه حرفاي ناگفته  ببینم ..ک سف ... خوبی یو

 که توي دلش موند و با 
 خودش به گور برد  

  
شکي که به تن کرده بود ...بدتر عذابم  شین با اون لباس م سین توي ما امیر ح

 مي داد...اون دیگه چه 
 صبري داشت که منو تحمل مي کرد ... 
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ونستتتت ... و چنین مني که یه روزي عاشتتم یوستتف بودم و اون خوب مي د
 پیشنهادي رو  بهم داده بود 

..اون ش  توي خونه اشون تنها سکوت کرده بودم و لبخند زده بودم ...در برابر 
 ناراحتیشون شوخي 

کرده بودم تا در برابر لطفي  که امیر حسین بهم کرده بود و منو از اون همه برزخ 
 نجات داده بود..حداقل 

 کاري کرده باشم  
  

مي دونستم چه احساسي نسبت بهش داشتم ...جال  این بود که براي هنوزم ن
 اولین بار که جلوي 

پدرش اسمش رو صدا زده بودم دیگه شده بود ملکه رهنم و کلمه  موحد کامال 
 از رهن و زبونم محو 

شده بود...درست مثل یه طلسم که کافي بود فقط یکبار اسمشو صدا مي زدم 
 تا دیگه بهش بگم امیر 

 ین نه موحدي که توي بیمارستان مي شناختمش  حس
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در ماشتتینو باز کردم  و بهش ستتالم دادم ...عینب افتابیشتتو از روي چشتتماش 
 برداشت و روي داشبورد 

 گذاشت و با لبخندي جوابم رو داد 
  

شن کرد دوب شینو که رو شه ...ما شاید هم کالفه با سل و  ره ابه ندر مي اومد ک
 بهش نگاه کردم ...کمتر 

از دو ماه دیگه قرار بود با این مرد ازدواج کنم ...با مردي که نمي دونستتتم چه 
 حسي نسبت به من 

سابقش  سر  ستم چه زندگي در انتدارمونه ... اونم با وجود هم داره و نه مي دون
 که ادعاي دوستي 

 امیر حسین رو داشت . 
  

سم رو توي خونه برگزار کرده شتم ...حتي  مرا بودن ...واقعا دل و دماه رفتن ندا
 نمي دونستم با چي 

مواجه میشم ...بعد از یب ساعت توي ترافیب بودن بالخره رسیدیم جلوي  در 
 خونه اشون ... توي تمام 

 طول مسیر یه کلمه هم با هم حرف نزده بودیم  
ه و دستتت از ماشتتین که پیاده شتتدم نگاهي به نماي خونه و بعد بنرهاي تستتلیت

 گالي بزرگي که هر 
کدوم از طرف کستتي بود انداختم    ...همه لباس ستتیاه تنشتتون بود...بعضتتیا 

 خسته ..بعضیا گریون و بعضیا 
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شین رو زد و  سین دزدگیر ما هم بي تفاوت در حال رفت و اومد بودن ..امیر ح
 به سمتم اومد  

  
ل روز با بي نگاهم که به عکس یوستتف   افتاد تمام وجودم ستترد شتتد ..چه

 رحمي فراموشش کرده 
بودم ...تمام تب تب لحدات سرد خونه به یادم اومد...چون تنها تصویري بود 

 که براي اخرین بار از یوسف 
 داشتم  و دیده بودم 

ستترجام خشتتب و بي حرکت ایستتتادم ..مي ترستتیدیم جلوتر برم  که گرماي 
 دست امیر حسین رو دور 

 سمتش چرخوندم و اون ازم پرسید:  کمرم حس کردم ..نگاهم رو به
 خوبي ؟ -
  

خوب بودنو نمي دونستتتم باید چي معني کنم ..تا که جوابشتتو بدم ..به ظاهر 
 خوب بودم اما از درون بهم 

 ریخته و از هم گسسته بودم ..بي هویت ...سردرگم .... حیرون .. 
رو   داشتتتاما در برابر نگاه منتدرش ...لبخندي تلخ  که به پوزخند  شتتباهت 

 تقدیمش کردم و با صداي 
 تابلویي که داد مي زدم ..چقدر داغونم گفتم : 

 من خوبم -
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 چشماشو کمي تنگ کرد و گفت : 
 مي تونیم برگردیم -
  

                     
  
  

 نگاهم کشیده شد به سمت عکس یوسف و گفتم : 
 من خوبم ..بریم  -
  

شت ...ولي به ظ صورتش کمي اخم دا شه بود ...جلوي در حاال  اهر مثل همی
 ورودي چند نفري ایستاده 

بودن ..زیاد مي رفتن و مي اومدن ...امیر حسین به چند نفر دست داد و بهشون  
 تسلیت گفت و باهم 

 وارد خونه شدیم . 
که توش پر درخت بود...کمي جلو تر هم   یه حیاط بزرگ  .خونه بزرگي بود ..

 یه استخر بزرگ  که خالي 
ب  بود به چشم مي خورد  و بعد پله هایي که ما رو یه راست به سمت خونه از ا

 هدایت مي کردن ... 
  

به باالي پله هاي که رسیدیم صداي گریه و زاري هاشون  به گوشم  رسید و دل 
 من بیشتر به درد 
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 اومد... 
سرد و  سنگیني کرد ..بدنم  ضاي خونه و ادماش خیلي روم  شدیم ..ف وارد که 

 بي اراده کمي لبهام 
لرزون شتتدن ..که ستتریع با فشتتار به لبهام قبل از هر واکنشتتي مبني بر اشتتب 

 ریختن و گریه کردن  
 ...مهارشون کردم  

  
سته  ش شروب به گریه کرده بود و دو نفري که کنارش ن سف با حالي بد  مادر یو

 بودن و ارومش مي 
 کردن ... 

  
شت ..اکثرا خودم سمت زنونه و مردونه  ندا وني بودن ...از کارکنان بیمارستان ق

 و بخش هم اومده 
سته بود و دلداریش مي  ش سف ن بودن ...دکتر تقوي کمي باالتر نزدیب پدر یو

 داد که با دیدنمون سري 
براي امیر حسین تکون داد و امیر حسین به سمتشون رفت و منم به سمت مادر 

 یوسف رفتم .. 
  

بي پف کرده بودن ..به طرفش خم اونقدر گریه کرده بود که چشتتماش حستتتا
 شدم و اروم گفت : 
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 تسلیت مي گم ...غم اخرتون باشه .. -
  

شم دوختن که  شم بهم چ شد ...دو دختر کناری شو بلند کرد و خیره نگاهم  سر
 ازم پرسید: 

 شما نامزد دکتر موحد هستید؟ -
  

                     
  
  

 ي دادم و گفت : سرم رو خیره به چشماي پر اشکش اروم تکون
 بله ..خدا بهتون صبر بده  -
  

 همونطور که نگام مي کرد گفت : 
 ممنون ...خوش اومدید ...بفرمایید بنشینید..سرپا واینیستید ... -
  

 و از دختر کناریش خواست بلند شه تا  من سرجاش  بنشینم 
  

ما براي هر عکس العملي خیلي  دیر شتتتده  این یکي رو نمي خواستتتم ا
 ...معذب کنارش بود

 نشستم ...که اروم دستمو گرفت و گفت : 
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بابت اون روز ازتون خیلي معذرت مي خوام ...نمي دونم کدوم ادم احمقي -
 اینکارو باهامون کرده بود  

  
به امیر حستتین نگاهي انداختم که مشتتغول حرف زدن با پدر یوستتف بود که 

 نگاهم کشیده شد به دختر 
.چهره بدي نداشتتت ...در واقع با اون ارایش ب*ه*ل دستتت مادر یوستتف ..

 ..چندان قابل تشخیص براي زیبایي 
 یا زشتیش نبود ... 

  
سعي کردم لبخند بزنم که نگاهم به  شد و با لبخند نگاهم کرد .. متوجه نگاهم 

 امیر حسین افتاد که 
شروب کرد  سمت پدر یوسف گرفت و  دیدم از جی  کتش یه گوشي در اورد و 

 زایي که من به گفتن چی
نمي شنیدم  ..با دقت به گوشي توي دست پدر یوسف چشم دوختم که متوجه 

 شدم ..گوشي 
یوسفه ...با ناباوري سرمو بلند کردم  و به امیر حسین خیره شدم ...رنگم پرید 

 .. گوشي پر از عکس و 
 فیلماي من و یوسف بود...دست امیرحسین چیه مي کرد ؟ 

   
 د که همون دختر لبخندي بهم زد و گفت : با وحشت بهشون خیره بو
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 شما هم از همکاراي یوسف بودید؟ -
  

با نگاهي پر از ترس نگاه از امیر حستتین گرفتم و به دختر خیره شتتدم که  مادر 
 یوسف با سوز و گداز 

 مثال نگاه مهربوني بهم انداخت و گفت : 
  

                     
  

 ان ایشون همسر یوسفمه ...کتایون ج-
  

صابم بهم ریخت ...دهنم  شتناک اع سم کتایون وح شنیدم ا حالم بد بود  که با 
 نیمه باز موند و بهش 

خیره شتتدم ..همچنان  بهم لبخند مي  زد ...چند نفري براي عرض تستتلیت به 
 سمتمون اومدن و مادر 

 یوسف از حضورشون تشکر کرد 
  

شم ...از گوشي تو ست که دیگه اونجا با ست پدر یوسف که دلم نمي خوا ي د
 با اشب داشت باهاش 

ور مي رفت لبهام از ترس به لرز افتادن  ..خواستم زود بلند شم  و از اونجا فرار 
 کنم چون که ..دیگه 

 نفسم باال نمي اومد  
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اما مادر یوسف دستمو محکم گرفته بود و نمي راشت بلند شم ..داشتم دیوونه 

 مي شدم که به امیر 
 تا که شاید کاري بکنه و ما زودتر از اینجا بریم   حسین خیره شدم

همونطور که بهش خیره بودم بالخره سرشو به سمتم چرخوند و با نگاهم  ازش 
 خواستم بلند شه که 

 مادر یوسف رو به کتایون گفت : 
 مادر اگه حالت خوب نیست برو باال دراز بکش  -
  

کمي لهجه که مشخص کتایون لبخندي زد و دستشو گذاشت رو شکمش و با 
 مي کرد که حسابي 

 خارجي شده  گفت : 
 خوبم ...نگران نباش -
  

نگاهم ...میخ دستتتش که روي شتتکمش بود شتتد ..یه برامدگي غیر عادي ..با 
 وحشت سرمو بلند کردم 

 و به صورت کتایون که باز اون لبخند مزخرفشو به ل  داشت خیره شدم  
  

سین  که نگرا سم به رنگ پریده به امیرح سرمو چرخوندم ..نف ن نگاهم مي کرد 
 کل قطع شد .و ..سینه 
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 ام به سوزش افتاد  
  

 پسرم ارزو به دل مرد -
 با گریه مادر یوسف نگاهمو از امیرحسین گرفتم که با ناله گفت : 

  
                     

  
 پسرم بچه اشم ندید -
  

ي شدم ..امیرحسین با ناباورصداي گریه خانوما باال رفت ..یه دفعه کوره اتیش 
 بهش خیره شده بود. 

خارش نمي داد..مي خواستتتت هر جوري شتتتده  گه گلومو  بغي لعتنیم دی
 خودشو از دستم   خالص کنه و 

سلط  شم  تا کمي به خودم م سعي کردم چندتا نفس عمیم بک بیرون  بریزه ...
 بشم ...اما نفس کم 

 اوردم  
  

ست به کار  سین بالخره د سف بلند که امیر ح شد  و با عذر خواهي از پدر یو
 شد و به سمتم اومد و با 

 دوباره تسلیت گفتن به مادر یوسف  بهم گفت : 
 عزیزم یه لحده بیا -
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کتایون  با دیدن امیر حستتین طور خاصتتي نگاهش کرد که به زور دستتتمو از 

 دست مادر یوسف بیرون 
 کشیدم که داه دلش تازه شد و با گریه گفت : 

م تازه یه شتت  قبل از اون روز لعنتي فهمیده بود که داره بابا میشتته ...اخ پستتر-
 پسر عزیزم ...کجایي مادر 

 ...؟کجایي ببیني که بچه ات دیگه بابا نداره 
  

قلبم داشت از جا کنده میشد..کتایون سعي داشت مادر یوسفو دلداري بده که 
 طاقت از کف دادم و 

 ن و با عجله پله ها رو پایین دویدم  بدون خداحافدي از خونه زدم بیرو
  
تا از این خونه پر عذاب فرار کنم ...به ستتمت در قدمهامو تند کردم که بي هوا  

 به یکي از خانوما یي که 
داشتتت مي اومد داخل تنه زدم و افتادم رو زمین ...نگران به ستتمتم خم شتتد 

 ...طاقتم تموم شد و 
شتتده اش ..از جام بلند شتتدم و با  اشتتکم بیرون زد و بي توجه به دستتت دراز

 چشماي پر اشب درو هم 
 رد کردم و به سمتي که نمي دونستم کدوم طرفه  به راه افتادم 
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صداي  شدن ..براي اینکه  صدام ... کم کم تبدیل به  هم هم  شب هاي  بي  ا
 هم هقمو  هم نشنوم 

تا اینکه شتتروب کردم به دو یدن ...با هر لحده قدمهامو تند تند تر مي کردم  
 قدرت  

  
همونطور که مي دویدم  با صداي بلند زدم زیر گریه ...صداي یوسف تو گوشم 

 پیچید:  
یده بودن ..هنوز بوي - ماي من روي تختمون .. دو نفري خواب جلوي چشتت

 عرقشون توي بینیمه  
  

                     
  
  

سین به گوشم رسید و باز   دویدم ....بیچاره شیده صداي امیر ح  یوسف چه ک
 بود ...حتما شنیدن این 

سر بازوم گرفته  شت  ستم داد بزنم که از پ خبر از پا درش اورده بود ....مي خوا
 شد و به عق  کشیده 

 شدم و همزمان به سمتش چرخیدم ..  
برا ي نیفتادنم دو تا بازومو چستتبید که بلندتر از قبل زدم زیر گریه  و همونجا  

 که وسط خیابون در حالي 
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از خونه اشون کلي فاصله گرفته بودیم  بي حالي شل شدم و روي زانوهام  روي 
 زمین نشستم و با 

 ناله و اشب گفتم :  
 بخدا انصاف نیست ..بخدا انصاف نیست   -
  

 با نگراني همراهم که روي زمین زانو زده بودم   باالي سرم خم شد و گفت :  
  بلند شو ..با خودت اینکارارو نکن  -
  

 دلم  داشت از مدلومیت یوسف  مي ترکید:  
   -او بچه ...یه حرومزاده است ...بچه یوسف من نیست ...بخدا نیست ..

  
 امیر حسین نگران سعي مي کرد بازوهامو به سمت خودش بکشه و بلندم کنه   

  
 تو روخدا برو بهشون بگو این بچه یوسف نیست ...بخدا بچه اون نیست ..  -
  

 گریه ام بند نمي اومد  هم هم 
اخ خدا..رحم و مروتت کجاستتتت اخه ؟ ...اونو  که گرفتي ..دیگه چرا مي -

 خواي اون دنیا هم  بهش 
 عذاب بدي ؟  
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بالخره اونقدر زور زد که بلندم کرد... تا بلند شتتدم ..ستترمو بي حال رو ستتینه 
 اش گذاشتم و به یقه 

 کتش دو دستي  چنگ اندختم و گفت :  
یه ه*ر*زه استتتت ....یه ک*ث*ا*ف*ته تورو- خدا برو بهشتتون بگو اون زن 

 .....یه اشغاله .....برو بگو ..اون بچه یوسف 
نیستتت ..تورخدا.... تو رو روه یوستتف برو و نذار انقدر عذاب بکشتته ...برو 

 بهشون بگو  
  

                     
  

 ....یوسفم داره عذاب میکشه ...برو ..تورخدا برو ...  
  

سط منو محکم توي ب*ه*لش گرفته  سین همون و شب مي ریختم و امیر ح ا
 بود و چیزي نمي گفت  و 

 حرکتي نمي کرد   
سین  ستي بود ...وقتي دیدم  امیر ح سوخت ..کتایون چه ادم پ شت مي  دلم دا

 حرکتي نمي کنه 
 فهمیدم بازم محکوم به سکوت شدیم 

  
و حفظ مي کرد... الاقل براي ستتکوتي که باز ابروي یوستتف و خانواده اش ر

 مدتي.. ..دستام از یقه کتش 
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شتل  و جدا شتد و احستاس کردم که  دارم باال میارم ..سترمو به ستمت پایین 
 برگردوندم ..  

شتم و عم زدم ..زیر ب*ه*لم  رو  سمت جوي اب رو هم ندا قدرت دویدن به 
 گرفت و منو به   

 باال اوردم ..  سمت جوي اب برد ...کیفم روي زمین افتاد و 
  

با اشتتب باال اوردم ..ک*ث*ا*ف*ت کاریاي این زن ه*ر*زه رو ...باال اوردم 
 این همه نامردي رو .....باال اوردم نفهمیه  

ادمایي رو که هیچ وقت نفهمیدن چه عذابي یه تب پسرشون دادن ...باال اوردم 
 تمام بدیهاي این دنیا 

 نمي دیدم و نمي تونستم حسش کنم   رو ..دنیایي که دیگه توش رنگ خوبي رو
  

کمي که گذشتتت ...و راه نفستتي برام پیدا شتتد ...تازه فهمیده بو دم که  چیکار 
 کردم ...بازوم توي 

 دستاي امیر حسین بود...روي نگاه کردن به صورتشو نداشتم ...  
سرم پایین بود و چیزي نمي گفتم  شو بهم ریختم .... صاب ستم تمام اع مي دون

 احساساتي  ..خیلي
شده بودم ..باید خود دار تر مي بودم ..اما کتایون عمال کاري کرده بودم که هر 

 کس دیگه اي هم جاي 
 من بود شاید بدتر از این مي کرد   
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شو  صیت شخ شدم . ..چي باید بهش مي گفتم ...تمام  به اب توي جوي خیره 
 زیر سوال برده بودم ..از 

 اش بودم :   سکوتش خوشم نمي اومد..خجالت زده
  

                    
  

شد...نباید این - شید ...وقتي فهمیدم بارداره حالم بد  ست خودم نبود... ببخ د
 رفتارو از خودم نشون 

 مي دادم ..من واقعا ازتون  معذرت مي خوام   
شو پس  شنهاد شت اگه همین حاال پی حرفي نزد و من نگاهش نکردم ..حم دا

 مي گرفت .... 
 و در اورد و به سمتم گرفت  دستمالش

چطوري باید توي چشماش خیره مي شدم با شرمندگي دستمالو ازش گرفتم و 
 به لبهام نزدیکش 
 کردم که گفت :  

 بهتره بریم خونه  -
  

ستم بگم نه ....چقدر دلم مي  سرخاک رفتني در کار نبود ...منم نمي تون دیگه 
 خواست برم  سرخاکش 

 ن بود...قلبشو شکسته بودم ...  ..اما حرف حرف امیر حسی
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ستترمو اروم بلند کردم ..نگاهش بي هدف به ستتر خیابون بود و توي فکر فرو 
 رفته بود...نباید اونقدر بهم 

 حالت هیستریب دست مي داد که اونطور رفتار مي کردم   
 معلوم بود که نتونسته بودم یوسفو فراموش کنم ...نفسي بیرون داد و ازم پرسید:  

 تري؟  به-
ها کرد و کیفمو از روي زمین  بازومو ر ستترتکون دادم ...و چیزي نگفتم ..

 برداشت و  گفت :  
 وایستا برم ماشینو بیارم  -
  

از اول صتتبح هم حالش گرفته بود و من خراب ترش کرده بودم ..دو ستته دقیقه 
 بعد ماشینو جلوي پاهم 

 نگه داشت  و خم شد و درو برام باز کرد  
ه با دستتتمال دور لبمو تمیز کردم و ناراحت ستتوار شتتتدم ...عینب یه باردیگ

 افتابیشو به چشم زده بود  
  

درو  بستتتم .و به عق  تکیه دادم ...ماشتتین روشتتن بود.و دستتتش روي دنده و 
 نگاهش به جلو که لبهاشو 

 با زبونش تري کرد و گفت :  
 از این به بعد... هیچي یوسف به ما مربوط نمیشه ...  -
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 به دستمال توي دستم خیره شدم ... مکک کوتاهي کرد:  
هر چي که  بوده گذشتتته ...هر چیم که قراره اتفاق بیفته بذار بیفته  ...دیگه -

 توي حیطه وظایف من و 
 تو نیست که جلوشو بگیریم ...  

  
                     

  
  

 بي اراده چونم لرزید و به بیرون خیره شدم :  
یه ه*ر*زه استت ..اگه یه  اشتغاله ...اگه  هر چي که هستت ...اما  اون زن اگه-

 االن  زن  رسمي و قانوني 
شیم  سه داه تر از اش ن سفه ...پس بهتره کا سفه ...مورد تایید پدر و مادر یو یو

 ...و بریم پي زندگي 
 خودمون   

  
 گوشه لبمو از درون گاز گرفتم ...خیلي ناراحت بود از دستم ...:  

سایلتم کم با  - شه ...و صاح  خونه ات حرف بزن که به فکر م*س*تاجر با
 کم جمع جور کن ..چشم رو هم 

 بزاري این دو ماهم تموم شده  
  

 حتي یه کلمه حرفم نمي تونستم بزنم 
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یوستتف ...یه دکتر خوب ..یه همکار نمونه ..یه دوستتتت با مرام ...و یه هم -
 صحبت بي ندیر بود  

دیگه نیستتت ...خواهشتتا ...هي نبش قبر نکن ...اون دیگه ...اما بود ...حاال 
 نیست ...زندگي که اون 

ستتاخته و ادمایي که دارن ازش ستتواستتتفاده مي کنن نتیجه کار و کردار خود 
 یوسفم هست ..بي شب 

تقصیر خودشم هست که حاال این چیزا رم مي بینیم .......هیچ کسي از داخل 
 زندگي یه زن و شوهر 

شتته و نمي فهمه چي بینشتتون گذشتتته ...پس بي خودي درباره  خبردار  نمي
 چیزي که حتي یه 

 درصدم توش شب داري ..اظهار ندر نکن ...  
شتر بها بده ... تا به مرده  س  ..به خودت .. به ادماي اطرافت بی به زندگیت بچ

 ها ...  
 چشمامو با چونه اي لرزون بستم ...داشت اتمام حجت مي کرد  

  
 یوسفو فراموش کن ..اما   نمي گم -

شت با  شدم ..دا شده اش روي  دنده خیره  شت  ست م شم به د شه چ از گو
 عصبانیت بهش فشار مي 

 اورد...  
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شکیم ...نمي تونم - سرد و خ ستم ...اخالقاي اونم ندارم ...ادم  سف نی من یو
 مثل اون هر دقیقه لبخند به 

 اري رو انجام بدم لبات بیارم ..نمي تونم مثل اون کارایي که دوست د
  

..من خود خودمم ...که یه پیشتتنهاد بهت  دادم ..توام مي تونستتتي قبول نکني 
 ..اما حاال که قبول کردي  

شماش زده بود و نمي  شمام ..با عینکي که به چ شو بلند کرد و خیره تو چ سر
 راشت نگاهشو بخونم 

 گفت :  
  

                     
  

 .فقط همینو ازت مي خوام   دیگه سوهان روحم نشو .-
  

 ل  پایینمو گاز گرفتم :  
اوا من اینطوریم ...وقتي مي شتتي نزدیکترین کستتم ...دیگه نمي تونم چیزي -

 رو توي خودم نگه 
تارامون  ظ  رف که حرفمو بزنم ...پس بهتره هر دومون موا دارم ...مجبورم  

 باشیم   
قراره اونجا باشتتیم قدغن کردم   اومدن افاقو هم  به خونه پدریم .. زمانایي که

 ...تمام شرایطي که باید 
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توي ارامش باشي رو  برات فراهم کردم ...تا در اسایش باشي ...من و تو دنبال 
 یه زندگي ارومیم 

 ...پس بفهم دارم چي مي گم   
  

باز ستتکوت کرد و من به دستتتش خیره شتتدم که دنده رو جا به جا کرد و به راه 
 افتاد   

شرایط ارامش اونو  فراهم کنم ...و جلوش حرفي این حر فش یعني که باید منم 
 نزنم  و کاري نکنم که 

 باعک اریت و ازارش  شم   
    

  
  *** 

شبود  شت و روي دا شماش بردا شو از روي چ جلوي خونه که رسیدیم ...عینک
 گذاشت و ازم پرسید:  

 وسایلت زیاده ؟  -
  

 بغضمو قورت دادم و گفتم :  
ایل زیادي  ندارم ..باید یه ستمستار بیارم و ردشتون کنم ...فقط مي مونه وست-

 کتابا و  وسایل شخصیم که 
 دوتا چمدون بیشتر نمیشه  
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 با انگشت شست و اشاره  پلکهاشو مالید و گفت :  

 پس باید یه روز بیام کمکت   -
  
  

                     
  

 ي تونم   نه کار زیادي نیست ...به تنهایي هم م-
 هنوز اخماش تو هم بود:  

یاي - کت ...فردا صتتبح خودت مي توني ب یام کم یه م بل از تخل ته ق یه هف
 بیمارستان .؟..من باید برم یه 

 بیمارستان  دیگه ...قبلشم یه جاي دیگه ..نمي تونم بیام دنبالت  
 تند سرمو تکون دادم و گفتم :  

 اره ...خودم مي رم ...  -
  

 م  تا  میام بیمارستان .....فردا عمل ندارم ...  خوبه ...من-
شین بهم ارامش  سته ما ضاي ب شو توي ف شو اروم بیرون داد بوي تلخ ادکلن س نف

 مي داد  
 وقتي دیدم حرکتي نمي کنه ازش پرسید:  

 باال نمیاید؟  -
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 حتي تردیدم به نیومدنم نکرد و تند گفت :  
 بزن ...  نه ..فقط با صاح  خونه ات زودتر حرف -

شتم دوره  شتم ...چرا دا ستگیره گذا ستمو روي د شدم ...و د به نیم رخش خیره 
 نامزدي تلخي رو براي 

ید اینطوري اریتش مي کردم ..اخه اون چه  با خودمون درستتتت مي کردم ...ن
 گ*ن*ا*هي داشت  

 به روش لبخندي زدم و گفتم :  
ه که فنجون ناقابل پیدا میش تو بیمارستان قهوه خوب پیدا نمیشه ..اما اینجا یه-

 طعمشم خوب باشه 
  

 سرشو اروم به سمتم چرخوند  
 چقدر تالش کردم که لبخندم از ته دل باشه  

  
 اندازه یه قهوه خوردن دستمو رد نکنید ..قول مي دم خوب درستش کنم -

 به لبخندم .. لبخند کوچیکي زد و اونم سعي کرد اخم نکنه و باهام راه بیاد   
 درست مي کني؟   زود-
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چرا دوتا مون انقدر به خودمون ظلم مي کردیم و مي خواستتتیم توي نقشتتامون 
 فقط ایفاي نقش کنیم  

 زود ه ...زود   -
شتم به  سف دا ساس قلبي که به یو شدیم ...اح هر دو توي نگاه همدیگه خیره 

 امیر حسین 
 دم مخصوصا با کاري که امروز کرده بودم نداشتم ..اما باید تمام تالشمو مي کر

  
سر  سر به  شم که مي خواد  سعي کردم مثل یه  نامزد بازیگوش با شدم و  پیاده 

 نامزدش بذاره  
 هنوزم مي خواید تصمیم بگیرید که بیایید یا نه ؟  -
  

نفستتشتتو بیرون داد و ماشتتینو کمي جلو پارک کرد داشتتتم از ستتردرد میمیردم 
 خبر از  ..چهره امیر حسینم

 بیحالي و کالفگیش مي داد  
 از ماشین پیاده شد و من درو باز کردم و با شیطنت گفتم :  

 بفرمایید   -
  

 با چشماي تنگ شده به شیطنتم خیره شد که با خنده گفتم :  
 اینجا وایستیم قهوه خودش  اماده نمیشه ها... مهندس   -
  

 ر از من رفت داخل   اینبار خندوندمش ...و به خند افتاد و جلوت
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پشت در واحد کلیدو انداختم توي در اما هر چي کردم نتونستم دروباز کنم که 
 گفت :  

 بذار من امتحان کنم  -
  

شت  شد از پ شغول باز کردن در  سین م کلیدو رها کردم و عق  رفتم و امیر ح
 سر به هیکلش خیره 

 بود   شدم ..یه سرو گردن از من بلندتر بود..تیپ قشنگیم زده
 به سختي دروباز کرد وگفت :  

 قفل در خرابه ؟  -
  

 گاهي گیر مي کنه  -
  

                     
  
 و با چشمکي :   

 اما مهم نیست .... کم کم دارم از دستش خالص میشم -
  

شت و داخل  شتر باز کردم تا اول اون بره تو  ..با کنجکاوي قدم اولو بردا درو بی
 ه رو شد..خداروشکر خون

 مرت  کرده بودم  
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سرش در حالي که به همه جا با دقت نگاه مي کرد راه مي رفتم تا اینکه  شت  پ
 به هال رسید و سر 

 جاش ایستاد   
 از پشت سرش با لبخند گفتم :  

 ببخشید زیاد بزرگ نیست ..خونه مجردیه دیگه   -
  

 به درو دیوار نگاهي انداخت و ازم پرسید:  
 وشته هات چیزي نداري ؟  واقعا از دست ن-
  

 به دیواراي خالي نگاهي انداختم و گفتم :  
وقت نکردم براشون قاب بگیرم ...بعدم زیاد دست نوشته ندارم ...صاحبخونه -

 هم از اینکه رو دیوارش 
 چیزي باشه ...بدش میاد  

  
.به سمت اشپزخونه رفتم  که به سمت کتابخونه کوچیکم رفت و به تنها دست 

 ه ام که قابش نوشت
 کرده بودم و توي یکي از قفسه هاش گذاشته بودم خیره شد   

  
 مشغول اماده کردن قهوه شدم   

 نمي ترسي تنهایي اینجا؟  -
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نگاهي بهش انداختم ..کتشتتو در اورده بود  و روي دستتته مبل گذاشتتته بود و 
 هنوز به کتابخونه ام نگاه 

 مي کرد   
 نه دیگه عادت کردم   -
  
                     
  
  

باز نگاهش کردم که دیدم داره به قاب عکس کوچیکم که از خودم بود نگاه مي 
 کرد ...عکسي که توي 

شته  ضي گذا شیدیه انداخته بودم و خوشم اومده بود و توي یه قاب بی پارک جم
 بودمش ...عکاس 

 عکس هم یوسف بود و من بوشو در نیوردم   
ماده کردم که ا پذیرایي از توي  قهوه رو  بل داشتتتم براي  که از ق یب  با کمي ک

 اشپزخونه در اومدم  و به 
سمت میز رفتم و مشغول چیدن فنجونا و پیش دستیا شدم ..همونطور خم بودم 

 که گفت :  
 رنگ قرمز خیلي بهت میاد ..  -

سف برام  شالم رو هم یو شدم ... شد و به عکس خیره  صورتم گلگون  کمي 
 گرفته بود ...  
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سابي  شیطنت به دوربین مي خندیدم ..چتریهامو یب طرف ریخته بودم و ح با 
 به صورتم رسیده بودم 

 ..اون روز تا شبش با یوسف کلي خوش گذرونده بودیم   
همونطور توي فکر فرو رفته بودیم که به ستتمتم چرخید و من ستتریع به خودم 

 اومدم و گفتم :  
 بفرمایید قهوه  -
  

 نداخت و گفت :  نگاهي به صورتم ا
 عوضش رنگ مشکي اصال  بهت نمیاد   -
  

 خم شدم و فنجون قهوه اشو برداشتم  و سمتش گرفتم و گفتم :  
صال حدس بزنه که کرد - صال لهجه ندارید ادم نمي تونه ا حرف که مي زنید ا

 باشید  
  

 لبخندي زد و فنجونشو از دستم گرفت و گفت :  
شه عالوه بر کردي ..توي سالم بود که اومدیم تهران  - ...پدرم پزشب بود همی

 خونه باهامون فارسي 
 هم حرف مي زد ...  

 زبون قشنگیه ..هرچند من که نفهمیدم اون ش  چي بهم گفتید  -
  

 فنجونو به لبهاش رسوند و خندید  
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سوختن ...اما باید خاطره امروزو از یادش یه جورایي  محو  شمام از درد مي  چ
 مي کردم :  

 گاهي وقتا خیلي بدجنس مي شید دکتر   -
  

                     
  
  

 با ناباوري به حرفي که گفته بودم ..به خنده افتاد و گفت :  
 هر وقت رسمي ازدواج کردیم بهت مي گم چي گفتم -
  

 لبخند به لبهام اومد و بهش خیره شدم ...خیره نگاهم شد و گفت :  
.خودم میام دنبالت .... اول تو رو مي رستتونم بعد فردا یکم زودتر بیدار شتتو .-

 مي رم دنبال کارام 
  

 نمي دونم چرا ندرش عوض شده بود:  
 نه نه ..خودتونو اریت نکنید خودم مي رم   -
  

 فنجون قهوه خالي شده اش رو به طرفم گرفت و گفت :  
 تو هنوز با من تعارف داري ؟  -
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  سرمو بلند کردم و با هول گفتم : 
 نه -

 سعي کرد لبخند بزنه ..هنوز اثار ناراحتي تو صورتش بود   
پس انقدر افعال جمع به کار نبر ..گاهي هم استتممو صتتدا بز ني جاي دوري -

 نمي ره ...  
  

 بدنم از خجالت سرد شد   
ستم بود  شت ..هنوز فنجونش توي د سته مبل بردا شو از روي د شد و کت خم 

 بدون اینکه کتشو تن 
 . قدمي به سمتم نزدیب شد ...و بهم با لبخند گفت :  کنه ..

 تمرین کن صدا زدن اسممو   -
  

هر کاري کردم لبخند ي بزنم و چیزي بگم نشد ...که کت به دست سرشو بهم 
 نزدیب کرد و گفت :  

 از این به بعد نه بهم بگو شما ....نه بگو دکتر ..فقط بگو امیر حسین ..  -
  

                 
  

.با خجالت بهش خیره شتتدم ...که فاصتتله اش باهامو  خیلي کم کرد..گرماي 
 تنشو  به خوبي احساس 

 کردم  و داه شدم   
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سه نرم و طوالمي  بهش  شت و یه  ب*و* شو  روي گونه ام گذا سته  لبها که اه
 زد و اروم سرشو ازم دور 

ستگي پلکهامو از سته بودم که به اه شمامو ب سه اش چ از هم ب کرد...با ب*و*
 کردمو نگاهش کردم .... با 

 لبخند نگاه مي کردم  
 من دیگه برم ...  -
  

شب قرمز  صورتم بي  شت تند مي زد و نمي دونستم چیکار باید کنم .. قلبم دا
 قرمز شده بود ..که 

 لبخندش غلیظ تر شد و گفت :  
 ..مراق  خودت باش   -

به ستتمت در رفتم ..د باز کرد ...حتي صتتورتم داه شتتتده بود ..همراهش  رو
 سردردمو فراموش کرده بودم 

شو بدم و اون  ستم جواب ...با لبخند دیگه  اي ازم  خداحافدي کرد که حتي نتون
 با همون لبخند رفته بود 

  ... 
به جاي خالیش با همون صتتورت رنگ پریده خیره شتتدم و با پشتتت دستتت .. 

 جاي ب*و*سش رو لمس کردم 
  ... 
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ود که مي خواست فاصله ها رو از بین ببره ...چونه ام همیشه این امیر حسین ب
 به لرز افتاد و قطره 

شمام فرو مي افتادن ..در حال گریه کردن  شب یکي پس از دیگري از چ هاي ا
 به خنده افتادم ..به خنده 

افتادم که نمي دونستتتم قراره تا کجا پیش بریم ...اخرش چي مي خواد  میشتته 
 .؟هر چي که بود ...فقط 

شد  از شه از رهنم پاک کنه ...اما مگه می سفو براي همی ستم ..یاد یو خدا خوا
 ؟؟؟خیلي سخت بود 

سین مجبور بودم که فراموش کنم تا که دیگه از این اتفاقا  ...اما به خاطر امیر ح
 نیفته ..تا که دیگه 

 دلشو نشکنم 
  

 دو ماه بعد :  
زي از اي شکستن چیاخرین کتابو هم توي جعبه گذاشتم و درشو بستم که صد

 تو اشپزخونه به 
شدم ...کارگر رنگ پریده به  شدم و از اتاق خارج  صبي بلند  سید..ع شم ر گو

 کارتوني که از دستش 
 افتاده بود نگاه مي کرد...  

 سري تکون دادم و به سمت اشپرخونه رفتم و گفتم :  
 اقا حواست کجاست ؟  -
  



wWw.Roman4u.iR  1422 

 

 خیلي ترسیده بود:  
  

                 
  

 ببخشید خانوم ... یهو از دستم افتاد   -
  

صله بهش  شیدم و بي حو صورتم ک ستي به  صبي بودم ...د سابي ع این روزا ح
 گفتم :  

 خیل خ  جمعش کن ..فقط جلوي دست و پا نباشه  -
  

 دست و پا گم کرده زود گفت :  
 چشم ...همین االن   -
  

صداي یه کار گر دی شتم که باز  شت توي راهرو به طرف اتاق برگ گه اومد که دا
 با کسي حرف مي زد  

کستتي که اورده بودم وستتایل خونه رو بخره ..دوتا کارگر همراهش اورده بود و 
 خودشم داشت رو وسایل 

 قیمت مي راشت   
از صتتبح مشتتغول جمع کردن بودم ...قرار بود امیر حستتینم بیاد ..اما به خاطر 

 یکي از بیمارا که قرار بود 
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شده بود و  عملش فردا ستان مونده بود ...حال بیمار یهویي بد  شه توي بیمار با
 تو همون بین هم چندتا 

 مریي دیگه هم بهش اضافه شده بودن ..   
صداي  شد و همه چي رو مي بردن ...با  شت جمع می سایل خونه دا کم کم و

 زنگ گوشي دست از کار 
    کشیدم و گوشي رو از روي کیفم که روي زمین بود برداشتم

 امیر حسین بود ...سریع جواب دادم :  
 سالم  -

 من بي حوصله و اون پر انرژي  
 سالم ...خسته نباشي ...  -
  

بلند شتتدم و به ستتمت پنجره رفتم ...از دوماه قبل و بعد از همون روز چهلم 
 یوسف ..سعي کرده بودم 

 .  نبودم ..رفتارمو باهاش صمیمي تر کنم ..با این وجود  بازم  مثل اون راحت 
توي این دوماه به خاطر حجم کاراي بیمارستان دو سه باري خونه اشون بیشتر  

 نرفتم ..... چندباري 
هم  بیرون باهم غذا خورده بودیم ...همین ...حتي  هیچ فرصتتتي براي بیشتتتر 

 هم  پیدا نکرده بودیم  نزدیکتر شدن  و شناخت 
  

شت  اونم این روزا سر خاروندنم ندا شلوه بود ...بیچاره وقت  سرش  سابي  ح
 ...یه هفته دیگه 
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 عروسیمون بود و تو دلم اشوبي به پا بود ...  
 ببخش ..امروز ناخواسته شد ...بد شانسیه   -
  

به راحتي  ما  نمي تونن  با خودم فکر مي کنم چرا بعضتتي از اد تا  گاهي وق
 بعضیاي دیگه وارد دلت 

شون لبخند بزني و ارزوي  در کنار بودنشو بشن ... که ا صدا شنیدن  ز ته دل با 
 داشته باشي  

  
ایرادي نداره ..گفتم که کار زیادي نیستتت ...تا یکي دوستتاعت دیگه وستتایلو -

 مي برن ...وسایل شخصیمم 
 که تا ش  جمع مي کنم ...بتونم یه سر به بیمارستان مي زنم 

  
  نفسي از خستگي بیرون داد و گفت : 

بیاي که چیکار کني .؟منم کاراي اینجا رو راستتتو ریستتت کنم میام  کمکت -
 ...مادرت هنوز نیومده ؟  

 ناراحت ل  پایینمو گاز گرفتم و گفتم :  
 میاد   -

 لحده اي سکوت کرد و ناراحت گفت :  
 خونه رو کي باید تحویل بدي ؟  -
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 جاي بد ماجرا همینجا بود:  
 اما باهاش صحبت کردم تا روز عروسي اینجا بمونم قانونیش که فرداست ..-

 لحن صداش تغییر کرد:  
 چرا اونوقت ؟  -

 به خنده افتادم   
خوب چیکار کنم .؟.جاي دیگه اي ندارم ...از خدا خواستتته ام بود ...میگه -

 داره پسرش ازدواج مي کنه 
 لیه کنم  ..مي خواد خونه رو بده به اونا ..عجله داره که زودتر خونه رو تخ

 معلوم بود بلند شده و داره راه مي ره :  
 توي اون خونه خالي... مي خواي بموني ؟  -
  
  
  

 دستي به لبه پنجره کشیدم و ناراحت گفتم :  
 پس کجا بمونم ..؟  -

 عصبي شده بود:  
 اینم سواله که تو مي پرسي  ؟معلومه ... خونه ما ...  -
  

 ...شرایطو اصال دوست نداشتم  سکوت کردم ..چي باید مي گفتم
نه من مي - لت ... وستتتایلتو جمع مي کنیم و اول مي ریم خو با مدم دن او

 راریمشون ..  بعدم  مي ریم 
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 خونه ما ..پس زیاد خودتو خسته نکن   
  

نمي دونم چرا داشتم لج مي کردم ..لج که نه ..اما واقعا دلم نمي خواست چند 
 روز اخرو اونجا 

ستم مي گفت ... جایي دیگه اي نداشتم ...فامیلي هم نداشتم که باشم ..اما را
 بخوام پیشش بمونم  

 اوا؟  -
 پلکامو بستم و باز کردم و جوابشو دادم :  

 بله ؟  -
  

 سعي کرد لحنش مهربون تر باشه :  
من و تو...توي این یه هفته  صبح تا ش  توي بیمارستانیم ...بعد از اونم  که -

 سرمون  برسیم خونه  تا
به بالشت برسه رفتیم براي خودمون ...قرار نیست توي اون خونه صبح تا ش  

 رژه بري که داري فکر 
مي کني که بیاي یا نه ...اون خونه ام پره اتاقه ...اینطوري پیش منم باشي خیالم 

 راحت تره ..مادر 
 ایناتم که  بیان میان اونجا دیگه   

  
 اخه نمیشه که   -
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بودم وگرنه مي دونستم خانواده اش خیلیم استقبال مي کنن ..اصال دنبال بهونه 
 از اون ادمایي نبودن 

 که دنبال فخر فروختن باشن  
شه - ستراحت کن ... تا من بیام ..با سایلو که رد کردي... یکم ا شه ...و چرا می

 عزیزم ؟  
  

 اب دهنمو قورت دادم و بر خالف میلم گفتم :  
  
  
  

 باشه  -
خدا زورم نمي گفت ...ولي  بیشتر هدفم این بود که نیومدن مادرمو با  اون بنده

 موندن توي خونه ام 
 توجیح کنم   

اخه پاهاش درد مي کرد حوصتتله این همه رفت وامد رو نداشتتت ..ستترقضتتیه 
 جهازم کلي رو اعصابم رفته 

 بود ...  
نم امیر حستتین فهمیده بود یه چیزیم هستتت که گاهي مي خواستتت از زیر زبو

 بکشه وبپرسه که چرا 
 نمیاد ...دلم از تنهایي  خودم مي سوخت و دم نمي زدم ..خیلي تنها بودم  
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 من دیگه برم ..کاراي  سنگینم نکن ..زود میام   -
سعي نکرده  لبخند زدم ...توي این مدت رفتارش باهام فوق العاده عالي بود ...

 بود با خریدن کادوهاي 
 و به خودش جل  کنه ...  رنگا وارنگ ... توجه ام

عد از اون روز لعنتي  به خصتتوص ب با برخورداش ...  تارش .... با رف که ... بل
 نشونم داده بود..که مي تونه یه 

مرد ایده ال براي زندگي باشتته ..اما این دل المصتت  من نمي دونم چه مرگش 
 بود که نمي خواست 

 قدمي  براي بهتر شدن این وضعیت برداره ...  
  

 ه .... روز خوبي داشته باشي   باش-
 لبخند زد :  

 ممنون  -
  

یه حرف عاشتتقانه هم از دهنم در نمي اومد...مثال اینکه  یهویي غافلگیرش 
 کنم و بگم ...امیر 

حستتین ...خیلي  دوستتت دارم ...یا...منتدرم نذاریا زود بیا ....دلم براي دیدن 
 صورت نازت تنگ شده ..  

قدر ها رو  ان له  که فکر مي کردم خیلي  این جم به یوستتف مي گفتم  حت  را
 عادین ..اما حاال که طرفم 
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که براي  یان .. خت ترین جمالت دن امیر حستتین بود... فکر مي کردم ستت
 گفتنشون نیاز به هزارتا مقدمه 

 چیني دارم   
  

 ناراحت نباش ..هفته دیگه خونه خودتي..انقدرم غصه نخور   -
  
  
  
  

یه  حس خوب توي خودم ایجاد کنم ..اما نشتتتد ..توي این تالش کردم واقعا 
 مدت یه بارم خونه اشو ندیده 

بودم ..اصتتال وقت هیچ کاري رو نداشتتتیم ...همه استتتراحتا و مرخصتتیامونو 
 گذاشته بودیم براي  بعد از 

 عروسي ...هرچند بعد از عروسیم سرکار  و بیمارستان بودیم تا خود عید   
یده بود و چیزي نمي گفت و سعي مي کرد جاي منم خودشم فهمیده بود ..فهم

 حرفاي خوب 
به خودم  گه یکم تالش مي کردم و  بدي بودم ...چون ا قدر من ادم  نه ...چ بز

 زور مي زدم مطم ن بودم که 
 موفم مي شدم   

  
 به خنده افتاد:  
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یادم تو فکر فرو نرو ...حاال اجازه مي - دختره لجباز ...حرفامو گوش کن ..ز
 یید ما بریم ؟  فرما

  
خنده ام گرفت ... بي رحم ترین ادم دنیا منم ..مني که توي عشتتم و عاشتتقي 

 براي این مرد کم مي 
رارم ..حتي براي یه کلمه ستتاده اي مثل دوستتت داشتتتن هم ...به  لبهام مهر 

 سکوت مي زنم ...که 
 مبادا ..کسي بشنوه  

..احستتاس مي کنم همه  ببخش ..یکم رهنم درگیره ..یه هفته دیگه عروستتیه-
 کارام مونده ...دست تنهام 

 ..یکم مي ترسم  
 خنده اش گرفت  

 نگران نباش این روزام مي گذره ..بعد میشیني و بهشون مي خندي   -
 دلم مي خواست گریه کنم ..خیلي فشار روم بود   

  
اصتتال کارگرا که رفتن برو یکم بیرون و خوش بگذرون ...برو خرید ..برو هر -
 ایي که دلتو شاد مي کنه ج

شام مي خوریم  ش  بیرون  صال ام شد میام دنبالت ..ا ...منم که کارم  تموم 
 ...خوبه ؟  

 سکوت کردم ..از خودم بدم مي اومد  
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 چرا چیزي نمي گي ؟  -
  

 نه کارام زیاده ... وقت بیرون رفتن ندارم  -
مام ون بریم ..از زیر تنه ...این یکي رو قبول نمي کنم ..امشتت  حتما باید بیر-

 خریدا در رفتي ..مادرم اینام  
به زور براي خرید لباس عروس بردنت ...خرید حلقه رو دیگه  نمي توني در 

 بري  
  
  
  
  

 به خنده افتادم :  
بخدا در نرفتم ..خودت که بهتر از همه مي دوني همش بیمارستتتان بودیم -

 ..نمي تونستم برم که  
  

 صداش اروم شد:  
باش بریم - ماده  لت .. ا با مدم دن مي دونم ..دارم شتتوخي مي کنم ....پس او

 خرید حلقه ..یه جاي خوب 
ستتراه دارم ...بعدم یه شتتام دو نفره ...در مورد خونه و این چیزا م بعدا  با هم 

 حرف مي زنیم ...دیگه نه 
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 نیار   
  

ده بي احساس شباید یکم مهربونتر مي شدم ...مي دونستم  که مي تونم ...اما 
 بودم و فقط به ظاهر 

 لبخند مي زدم :  
 باشه ...هر چي تو بگي   -
  

 هرچي به روز عروسي نزدیب تر  مي شدیم ...اضطرابم بیشتر مي شد :  
 من دیگه برم ...  -

شده بود ...باید انقدر بي رحم  صداش یکم دلگیر   شار دادم ..تن  لبهامو بهم ف
 نمي شدم ..پس بالجبار 

 دایي که به ظاهر خوب و شاد بود صداش زدم :  با ص
 امیر حسین   -

 مکثي کرد و گفت :  
 جانم ؟  -

ستم  شار دادم ...مثال مي خوا شکم در مي اومد ..پلکامو محکم بهم ف شت ا دا
 چي بهش 

 بگم ..هیچي...فقط یکم مي خواستم زن ایده الش بشم  :  
 مراق  خودت باش   -
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لبخندشو ببینم ...اشکم در اومد ...من پست ترین از همین جا هم مي تونستم 
 ادم روي زمین  بودم ..  

 توام مراق  خودت باش زري   -
  

 به شیطنت صداش لبخند زدم و اشکم رو با پشت دست پس زدم و گفتم :  
  
  
  

 من دیگه برم ... این کارگرا همش دارن خرابکاري مي کنن ...  -
  

 گفتم :  لرز صدامو کنترل کردم و تند 
 خداحافظ   -

 سکوتي مدت داري کرد و گفت :  
 خداحافظ عزیزم   -

شکم در اومد و  نگاهم  رو از پنجره به بیرون دوختم ...   شد ..ا تماس که قطع 
 ....این دوماه غم و غصه 

امو فقط توي خودم ریخته بودم ..داغون بودم ...امیرحسین مرد خوبي بود ..یه 
  مرد تمام و کمال ..اما

دلم باهاش نبود ...ناراحت از این بودم که نتونم اون چیزي رو که ازم توقع داره 
 رو براش براورده کنم 
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مه چي رو فراموش کنم و فکر کنم ..امیر  یه جوري ه ...دلم مي خواستتتت 
 حسین  اولین مردیه که توي 

 زندگیم پا گذاشته   
سي بیرون  صدام مي زد ...نف صداي یکي از  کارگر که  دادم و دو قطره دیگه با 

 اشب  روي صورتمو پاک 
 کردم و از اتاق بیرون رفتم    

  *** 
  

هاي مقوا و گرد و  ته بودن ...کف خونه خرده  که  رف کارگرا  نیم ستتتاعتي بود 
 خاک باقي مونده بود ..تنها 

نده بود  تاب و وستتتایلم  توش  مو ناي ک کارتو که  نده بود  تاق خوابم مو ا
 ده بود مي ...صاحبخونه تا شنی

 خوام برم ...زود دست به کار شده بود که بیرونم کنه ...  
سین قرار بود بیاد  ست بخوابم ...اما امیر ح سرم درد مي کرد....و دلم مي خوا

 ... براي خوردن قرص به 
شیر  شتم  و  شپزخونه رفتم و تب لیوان باقي مونده روي کابینت رو بردا سمت ا

 ابو باز کردم تا لیوانو پر 
 کنم  

صداي زنگ در واحد  شیدم که  سر ک سته ابو  شم ب شتم تو دهنم و چ قرصو گذا
 بلند شد ...لیوانو روي 
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 کابینت گذاشتم و به سمت در رفتم و دروباز کردم   
امیر حسین با چهره اي خسته لبخند به ل  مقابلم ایستاده بود ..بهش لبخندي 

 زدم و گفتم :  
 فردا   خسته اي... کاش مي راشتي براي -

 با  همون لبخند خم شد و اروم گونه امو ب*و*سید و پرسید :  
 تموم شد؟   -

سعي کرده بودم  شدم ..هنوز عادت نکرده بودم ...توي این مدت  کمي معذب 
 باهاش راه بیام ...و نشون 

بدم حالم خوبه ...و با تمام برخورداش مشتکلي ندارم ...درو کامل باز کردم و 
 گفتم :  

  
  
  

 همه اشو بردن   -
    

 وارد خونه شد و ازم پرسید:  
 وسایل خودت کجان ؟  -

 درو بستم و از پشت سر بهش نزدیب شدم و گفتم :  
 توي اتاقمه ..زیاد نیست   -
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به ستتمت اتاقم رفت و نگاهي به جعبه هاي و چمدونام انداخت ...خیلي کم 
 بودن  

 باید درباره جهاز باهات حرف بزنم   -
 اتاق شد و کتشو در اورد و گفت :   وارد

اونایي که نیاز نداري کدومن ... اونا رو مي راریم خونه من ...بقیه رو که الزم -
 داري مي بریم خونه ما 

..هرچند توي این یه هفته فکر نمي کنم جز چند دستتت لباس به چیز دیگه اي 
 نیاز داشته باشي  

 شنیدي چي گفتم ؟  -
 گفت :   دستي به صورتش کشید و

 قبال در موردش حرف زدیم ...توي اون خونه همه چي هست ...  -
 اما درست نیست   -

 کالفه به سمتم چرخید :  
تو اگه من بگم باشه و بیاري  ..مي خواي کجا...جاشون بدي ؟در ضمن قرار -

 نیست به کسي چیزي 
نه ي خورو ثابت کني ...تو چرا انقدر نگراني داري ؟مي خواي امشتت  بیا و تو

 رو ببین ..همه چي 
 هست ..بخدا نیازي نیست   

لپمو از داخل گاز گرفت ...از هر طرف روم فشار بود ..مادرم مي گفت که مگه 
 گدایي مي خواي بدون 
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ست ..حاال نه اینکه  سین مي گفت نیازي نی جهاز بري ...از این ورم که امیر ح
 خیلي وسایلم داشتم  

 م اومد و گفت :  متوجه ناراحتیم شد و به سمت
ید بگم از اونا هیچ حرفي در نمیاد ..انقدر مي - با اگه نگران خانواده مني ...

 فهمن و درک دارن که با 
شما هم با  صیت  شخ ست ... سایل ..نیازي به جهاز نی شتن خونه اي پر از و دا

 جهاز سنجیده نمیشه 
 خانوم خانوما   

    مون برسیم ..خیلي کار داریمحاال بیا این بحثو تمومش کنیم و بریم به کارا
  
  
  

با  به ستتمت یکي از کارتونا رفتم و گفتم ...فقط همون چمدون کوچیکه رو 
 خودم بر مي دارم به بقیه فعال 

 نیازي ندارم  
 لبخندي از اینکه موفم شده راضیم کنه زد و گفت :  

 اون کارتونه چیه ؟  -
 ي چیزا بود...خیلي چیزایي کهبه کارتون نزدیب دیوار نگاه کردم ...توش خیل

 نباید مي دید  
اونو باید بندازم بیرون ... توش هیچي نیستتت ..یه چندتا کاغذه که روشتتونو -

 خط خطي کردم  
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کنار جعبه زانو زد...رنگم کمي پرید ... درشتتو باز کرد و دستتت نوشتتته هامو 

 ازشون در اورد و با تعج  
 گفت :  

   اینارو مي خواي بندازي دور؟-
  

 با این حال خرابم چرا باید مدام لبخنداي  ظاهري مي زدم :  
 به کارم نمیان ..  -
  

 .کنارش زانو زدم و زود  در جعبه رو بستم و گفتم :  
 موقع رفتن مي رارمشون  دم در   -
  

و بلند شتتدم تا بقیه وستتایلو بردارم ..چیزي نگفت و به کمکم اومد تا وستتایلو 
  ببریم داخل ماشین  

بعد از نیم ستتتاعت که همه چي رو بردیم اخرین جعبه  رو پایین بردم ...امیر 
 حسین  در حال جا به جا 

کردن وسایل داخل ماشین بود ..جعبه رو دم در روي زمین  گذاشتم ..برگشت 
 و نگاهم کرد که گفتم :  

 من برم دست وصورتمو  بشورم و کیفمو بردارم و بیام   -
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زود از پله ها باال رفتم ...همونطور که داشتم دستامو مي  سري تکون داد و من
 شستم با خودم فکر 

 کردم ...کاش جعبه رو زودتر از اینا بیرون مي نداختم   
کتشو که از دستگیره در اویزون کرده بود و برداشتم ...کیفمو به دست گرفتم و 

 به سر و ضعم تو اینه 
 ارید ..درو بستم و پایین رفتم   نگاه کردم ...خستگي از سر و صورتم مي ب

 کارش تموم شده بود ..با دیدنم لبخندي زد و گفت :  
  
  
  

 چیزي نموند ؟  -
  

 کت به دست به سمتش رفتم   
 نه همه چي رو برداشتیم ...کاش به پدر و مادرت مي گفتي که   -
  

 چشمکي زد و گفت :  
 در جریانن ..تا برسیم اتاقتم اماده است   -
  

 میشه به فکر همه چي بود لبخندي زدم و سوار شدم   ه
  

 با اینکه خسته بود اما به روي خودش نمي اورد و تالش مي کرد سرحال باشه :  
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مي گم ما برعکس همه هستتتیم ...همه یه ماه قبل حلقه اشتتونو مي خرن ..ما -
 یه هفته مونده به 

 عروسي   
  

 به خنده افتادم و گفتم :  
 لي وقتمون ازاد بوده و فقط خوردیم و خوابیدیم ؟  نه اینکه خی-
  

شن کرد ...و به راه افتاد ..هردومون دلمون  شینو رو سته خندید و ما راحت و خ
 مي خواست همه چي 

 به خوبي و خوشي تموم بشه ..اونم هر چه سریعتر ... 
دم وبراي خرید حلقه منو جایي برد که تا حاال نمونه مغازه  اشتتو  جایي  ندیده ب

 ..صاح  مغاز با دیدن 
امیرحسین  با روي خوش بهمون خوش اومد گفت و بعد از کمي احوال پرسي 

  .. 
امیر حسین خواسته اشو گفت و اونم در کمتر از یب دقیقه حلقه هاي جدید و 

 مخصوصشو نو که تنها 
 مختص مشتریاي خاصشون بود رو مقابلمون گذاشت ..  

م و به حلقه ها نگاه مي کردم ...هر کدوم از در کنار امیر حستتین نشتتستتته بود
 یکي دیگه قشنگتر و 
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جذاب تر بودن ..صتتاح  مغازه با لبخند نگاهي به من انداخت و رو به امیر 
 حسین گفت :  

 این کارا جدید جدیدن ...مطم ن هستم خانوم پسند مي کنن  -
  
  
  
  

 امیر حسین سرشو به سمتم چرخوند و گفت :  
 ت اومده ؟  از کدوم خوش-
  

مي دونستتتم قیمت همشتتون خیلي زیاده ...نگاهم روي حلقه هاي پر زرق و 
 برق بود که سر بلند کردم 
 و رو به  فروشنده گفتم :  

 حلقه هایي که یکم ساده تر باشن  ندارید؟  -
  

متعج  نگاهم کرد ..امیر حستتین به حالت صتتورتم با دقت خیره شتتد که با 
  لبخندي ساختگي گفتم : 

 دوست دارم حلقه کمي ساده باشه   -
  

فروشنده که خورده بود تو روقش به امیر حسین نگاهي انداخت که امیر حسین 
 گفت :  
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 لطفا حلقه هاي ساده اتو بیار پدارم جان   -
  

 فروشنده بلند شد تا حلقه هاي دیگه اشو بیاره   
شو سادگي همه ا شنگ بودن کمي بعد حلقه هایي  هم رو که اورد در عین  ن  ق

 ...خم شدم تا انتخاب 
کنم ..امیر حستتین با لبخند نگاهم مي کرد ...یکي رو که به ندرم قشتتنگ مي 

 اومدو برداشتم و به 
 طرفش گرفتم و گفتم :  

 این چطوره ؟  -
  

فکر مي کردم از کارم ناراحت باشتتته ..اما برعکس چهره بم کرده فروشتتنده  
 لبخند مي زد و اصال ناراحت 

 د   نبو
 دستت  کن ببینم به دستت میاد ؟  -

حلقه رو توي انگشتتتم کردم و مقابلم نگاه داشتتتم ....به دستتتم مي اومد ...از 
 نگاه امیر حسینم فهمیدم 

 اونم خوشش اومده که گفت :  
 مي توني مدالي دیگه رم امتحان کنیا؟  -

 سرمو تکون دادم و گفتم :  
 نه همین خوبه    -
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 لبخندش بیشتر شد و گفت :   امیرحسن
 پس همینو بر مي داریم   -

همزمان همکار دیگه  طال فروش از طبقه باال پایین اومد و لبخندي رو به امیر 
 حسین زد و به خیال اینکه 

 من اشنا و شاید دوست دخترش باشم  گفت :  
همسرتون   خیلي سختگیر تر هستن ...براي خرید حلقه فکر کنم یه ساعتي -
 مام حلقه ها رو توي ت

 دستشون امتحان کردن ...اخرم هیچ کدومشون قبولیشون نشد   
  

 رنگ صورم پرید امیر حسین به مرد لبخندي زد و گفت :  
شون - شما هم درباره ای شم دیگه  شدیم ...ممنونم می سرم از هم جدا  من و هم

 صحبتي نکنید   
  

سین معذرت  سریع از امیر ح صورت مرد پرید و  خواهي کرد و با گفتن رنگ 
 اینکه نمي دونسته از منم 

 باز  معذرت خواهي کرد ...  
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ناراحت حلقه رو از توي دستتتم در اوردم که امیر حستتین به روم لبخند زد و 
 گفت :  

 همین ..؟مطم ني ؟  -
 سعي کرد بهش لبخند بزنم :  

 اره ..من اینو پسندیدم   -
  

مي زد ..حلقه ها رو برامون توي یه فروشنده که از خرابکاري همکارش حرص 
 جعبه شکیل و زیبا  

گذاشتتت و با روي باز و خندون ستتعي کرد تا اخر ما رو با لبخند راهي کنه تا 
 مشتریشو از دست نده  

 سوار ماشین که شدیم  براي تغییر فضا زود گفت :  
 مامان مي گفت قرار ارایشگاه رو هم گذاشتید ؟  -
  

 ازار دهنده بهش لبخندي زدم و گفتم :   با رهني درگیر فکراي
 اره ..با مادرت و حنانه به ارایشگاهي که گفته بودن رفتیم ..مشکلي نیست   -
  
  
  

تا هفته دیگه همه چي تموم مي شتتد و از  این همه اریت و ازار شتتدنها رها مي 
 شدم ...اصال براي 
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 هیچ کاري روق نداشتم ...فقط داشتم تحمل مي کردم ...  
توي رستتتوارن رو به روي هم در حال دادن ستتفارشتتا بودیم منوي مقابلمو باز 

 کردم ..امیر حسینم به منو 
 نگاه مي کرد ...دلم مي خواست انقدر یخ نبودم ...  

 انتخاب نکردي ؟  -
 میلي به غذا نداشتم   

 منو رو بستم و بهش لبخندي زدم و گفتم :  
 تو برام انتخاب کن   -

سفارش غذا رو داد  و گفت سرش تو منو ب سرمون  سون باالي  ود که رو به گار
 همراه با مخلفاتش 

 برامون بیارن  
شه و  سته با شه تا گونه هام برج تمام مدت تالش مي کردم لبخند روي  لبهام با

 امیر حسین نفهمه 
 اصال حال و حوصله هیچي رو ندارم ..  

 ازش پرسیدم :  با رفتن گارسون  نگاهي به بقیه میزا انداختم و 
 مراسم  رو خیلي بزرگ گرفتید ؟  -

نداخت و کمي  به گوشتتیش ا یام اومد ..نگاهي  یه پ همزمان براي گوشتتیش 
 اخماش تو هم رفت که  با 

 لبخند ي رو به من در حالي که گوشیشو خاموش مي کرد گفت :  
 نه اونقدر   -

 سرمو کمي کج کردم لبخندش بیشتر شد و گفت :  
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شتر فامیالي نزدیکو دعوت عزیزم یه م- ست ...باید م که بی سم توي خونه ا را
 مي کردیم ..یه ش  که  

 هزار ش  نمیشه  ...طرف شما همونایي که گفتي میان ؟  
 به عق  تکیه دادم و گفتم :  

 اره یه سي چهل نفري بیشتر نیستن ..اکثرا براشون سخته که از شهرستون بیان   -
وي میز دوختم ...خیلیاشتتون از اینکه فکر مي نگاهمو به قاشتتم و چنگال ر

 کردن سر قضیه طالقم با 
ضیا رو هم عمه از  صرم و به قول عمه کرم از منه ..نمي اومدن بع هومن من مق

 اومدن منصرف کرده بود 
  ... 

ستترمو با لبخندي بلند کردم و بهش خیره شتتدم ..متوجه تغییرات درونیم بود و 
 من بازم سعي مي کردم 

 ازي کنم  نقش ب
 مامان مي گفت لباس عروسیت خیلي قشنگه   -
  
  

 اصال حال حرف زدن نداشتم ...لبامو با زبونم تر کردم :  
 سلیقه سه نفرمونه ...اره خیلي قشنگه ..اون روز خیلي اریت شدن  -

 با دقت توي چشمام خیره شد و گفت :  
 کاش مادرت مي اومد   -
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 :  گوشه لبمو با حرص گاز گرفتم 

 راستش تا روز عروسي نمي تونه بیاد   -
  

 چشمامو سعي کردم باز نگه دارم تا زیاد پلب نزنم و اشکم در نیاد  ...:  
سرش ریخته - شده و تمام کارا   پدرم درگیر کاره ...یکي از همکاراش مریي 

 ...تازه بنده خدا هم مي 
 امد کاري نداشت که انجام بده ..مادرمم که ...  

 پیشونیم کشیدم که لبخندي زد و گفت :   دستي به
 از همکاري بیمارستان کسي هست که یادت رفته باشه دعوتش کني ؟  -

 متوجه ناراحتیم شده بود  
  

 نه همونایي که خودت دعوت کردي کافیه ...من فقط هنگامه رو دعوت کردم  -
 تعج  کرد :  

 بچه هاي دیگه هیچ کدوم ؟  -
غذاها رو اورد  ..خوشحال شدم که با اوردن غذا ها   بهش لبخند زدم ..گارسون

 بهانه برام جور شده 
 که دیگه درباره دوستاني که هیچ وقت در حقم خوبي نکرده بودن  حرفي نزنم  

 براي ماه عسلم باید بمونیم تا عید ...مي دوني که  اخر ساله ...  -
  

 لبخندي با راحتي تموم زدم و گفتم :  
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شم ..براي هر وقت فرصت کن- ستان کنارت با یم مي ریم ...همین که تو بیمار
 من از هزارتا ماه عسل 

 لذت بخش تره   
  
  
  

 چنگال و قاشقم رو برداشتم که طاقت نیورد و ازم پرسید:  
 چیزي شده ؟  -

شد  شدم ..این مرد رو هیچ وقت نمي  سرمو بلند کردم  و بهش خیره  متعج  
 گول زد :  

 نیستي    امش  تو حال خودت-
  

 شوک زده بهش خیره شدم که یه دفعه عصبي خندیدم و گفتم :  
 وا.... من به این خوبي ...شاید یکم خسته ام اینطوري فکر مي کني  -
  

با لبخندي که کاش جاش پوزخند مي زد چنگالشتتو توي گوشتتتت فرو برد و 
 گفت :  

 هر وقت نخواستي حرف دلتو بزني ...لطفا هم دروغم نگو   -
  

 و همزمان سرشو بلند کرد و با همون لبخند بهم خیره شد   
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شم  ست ستم اگه را صورتم پرید و زود خودمو خالي کردم ..چون مي دون رنگ 
 نگم هیچ دروه دیگه اي 

 هم نمي تونم بهش بگم :  
ست ..براي همین یکم - ست مادرم بود ...اما نی ستش خوب ...دلم مي خوا را

  ناراحتم ..همه کارا افتاده
شم ..منم که همش بیمارستانم  گردن مادرت و حنانه ...ازشون خجالت مي ک

  ... 
  

 قاشم و چنگالو توي ظرف رها کرد م :  
ستان ...از فامیالمم ...فقط - شهر سي برمي گردن  ش  عرو خانواده ام همون 

 همونایي که فکر مي 
صر نبودم میان ...بقیه هم ضیه طالقم با دکتر کلهر من مق سر ق یلي ...خ کنن 

 راحت جواب رد دادن  
یه فامیلم ندارم که تا روز عروستتي خونه اش بمونم ...صتتاحبخونه چاقو زیر 

 گردنم گذاشته بود که زود 
 دربیام ...حتي روم نمیشه االن بیام خونه اتون ...سر قضیه جهازم که ...  

  
و با این تنزدیب بود اشکم در بیا د..همه چي رو گفتم غیر از اینکه بهش بگم ..

 همه خوبي که داري 
...هنوز دلم پیشتتت نیستتت ..دارم تو حقت نامردي مي کنم  که اروم دستتتشتتو 

 روي دستم گذاشت و 
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 گفت :  
  
  

 اوا  -
  

 سعي کردم اشکم در نیاد ..اما داشت در مي اومد   
 منو نگاه کن   -

ش شدم ..از خودم متنفر بودم ..من دا  تم در حمسرمو بلند کردم  و  بهش خیره 
 این مرد بي رحمي مي 

 کردم   
  

مادرم و حنانه دلشتتون مي خواد که دارن کمب مي کنن ..مادرم ادمیه که اگه -
 کاري نخواد بکنه قدم از 

ست  ست بیاد هر کیم نخوا سیم هر کي دلش خوا قدم بر نمي داره ...براي عرو
 نیاد ...  

ي ...شتترایط اینطوریه که امشتتبم میاي خونه ما ..تو دیگه عروس اون خانواده ا
 باید اونجا باشي ..من 

اجازه نمي دونم تنها توي اون خونه بموني ...فقط یه هفته استتتت بعدم خونه 
 خودتي  

 سر قضیه جهازم ..بهت گفتم ..ناراحتي و نگرانیت واقعا بي مورده   
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شار مي اورد  ستم ف شتاي د ستش گرفته بود و به انگ ستمو توي د حاال کامل د

 عي کردم گرماي ...س
دستشو با تمام وجود حس کنم و به ارامش برسم ...اما نمي تونستم ...یه ترس 

 توي وجودم بود که 
 مانع مي شد حسي بهش پیدا کنم   

 خواهش مي کنم براي این چیزا خودتو ناراحت نکن   -
  

 به محبتش لبخند زدم :  
   -من خیلي بهت مدیونم ...تا اخر عمرم 

 گفت :  اخمي کرد و 
شته رو براي - ش  و همینجا  تمام اتفاقاي گذ دیگه این حرفو تکرار نکن ...ام

 همیشه دفن مي کنیم و 
 دیگه درباره اشون حرف نمي زنیم   

  
 با بغي اب دهنمو قورت دادم ..که  به خنده افتاد و گفت :  

 چقدر خوشبختیم من و تو که فرداي روز عروسي.... من دوتا  عمل دارم   -
  
  
  

 سرمو پایین انداختم و به خنده افتادم   
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 با حسرت و خنده گفت :  
همه فرداي روز عروستتیشتتون تا لنگ ظهر مي خوابن اونوقت ما باید توي -

 بیمارستان ...  
  

 اهي کشید و با خنده بهم خیره شد  که گفتم :  
 من که مشکي ندارم ..خیلیم خوبه  -
  

 لبخند دیگه اي زد :  
شدم قبول کنم ...چاره اي نبود ...عید تالفیشو در میاریم ..کلي برنامه  مجبور-

 چیدم ....امیدوارم 
 مشکلي پیش نیاد  

  
 این مرد چقدر مهربون بود و من دیر شناخته بودمش :  

شد ...نمي ریم ..دنیا که به اخر - شدم که ن شم براي من کافیه ...ن هرجا با تو با
 نمي رسه .....عوضش 

   باهمیم 
  

بهم لبخند زد .توي نگاه چشماي عسلي رنگش غرق شدم و از خودم خجالت 
 کشیدم ..براي همه 

 بدیهام ....براي تمام محبتهایي که مي تونستم براش بکنم و نکردم   
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تا پایان غذامون حرف زدیم و سعي کردیم که بخندیم ..تا  یه خاطر خوبو توي 
 رهنمون براي همیشه  

 بعدهایي که معلوم نبود چي در انتدارمونه  رقم بزنیم ..براي
  

فرصت نشد وسایل اضافه امو ببریم خونه اش ...یکراست به خونه اشون رفتیم 
 ...همه اشون از اینکه 

قرار بود یه هفته اونجا بمونم کلي خوشحال شده بودن ...امیر حسینم به خاطر 
 من تمام اون یه هفته 

به  تاق مجردیش ستتر کرد و  مدت توي رو توي ا مام  فت ...ت نه اش نر خو
 بیمارستان بودیم و همه کارارو 

 سپرده بودیم به خانواده اش و اونا هیچ گله اي نداشتن   
سین باهاش  صال جلوي دیدم نبود... نمي دونم امیر ح ستان ا هومن توي بیمار

 چیکار کرده بود که حتي 
 سایه اشم نمي دیدم ...  

سین ستان امیر ح شکاي بیمار شو دعوت کرده بود و من فقط  از پز ستا تمام دو
 هنگامه رو ...این چند 

روزم تند و ستتریع ستتپري شتتده بود  و به روز عروستتي رستتیدیم ...به شتتدت 
 اضطراب داشتم و اروم 

 نبودم ..بالخره این همه عذاب با مراسم امش  به پایان مي رسید    
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اماده مي شتتدم   امشتت  شتت  عروستتیم بود  و من زیر دستتت ارایشتتگرداشتتتم

 ..حنانه تمام این مدت مثل 
یه خواهر در کنارم بود...هیچ کدوم در مورد خانواده ام ازم ستتوال نمي کردن و 

 چیزي نمي پرسیدن .  
ته  یه هف مام اون  عاده مهربون و خون گرم بود ..ت مادر امیر حستتین فوق ال ..

 حسابي ازم پذیرایي کرده 
ونم ...بعد از ظهرا که از بیمارستتتان بر مي بود و نذاشتتته بود فکر کنم یه مهم

 گشتم به زور با حنانه منو 
براي خریداي متنفرقه  بیرون مي بردن ...البته مي دونستتتم نصتتف کاراشتتون 

 دستوراي امیر حسینه ..دو 
سي رو گرفته  صا قبل از عید عرو صو سیمون ... عید بود ..مخ هفته بعد از عرو

 بودیم  تا توي عید براي 
شون  خودمون سین چیده بود و من از شیم و به برنامه هایي که امیر ح راحت با

 بي خبر بودیم برسیم  
  

 حنانه اونور  زیر دست یه ارایشگر دیگه نگاهي به من انداخت و گفت :  
سو ببینه ..اما - شت تا لباس عرو شو ک سین خود هفته پیش نبودي ببیني امیر ح

 من و مامان نذاشتیم 
 تشنه است    ...االن به خون من
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 شروب کرد به خندیدن ..همراهش خندیدم  و اون ادامه داد:  

   -فکر کنم توي این یه هفته یه  کیلویي الغر کرده از دست من و مامان 
 بلند تر زد زیر خنده ....سرمو به سمتش کمي چرخوندم و پرسیدم :  

 چرا؟  -
..چي زیاده ..زود  از بس بهش گفتیم چي مي خوایم و چیکار کنه ..چي کمه-

 بیا.. دیر برو  ..خالصه 
 کلي اریتش کردیم   

با لبخند بهش خیره شتتدم ..چه روقي حنانه داشتتت ...انگار عروستتي برادرش 
 بود  

  
شتي مي - ست دا سایلو خونه رو اونطوري که دو کاش خودت مي اومدي و و

 چیدي   
  

ته خودم بچینم ..گف هرچقدر بهم گفته بودن تا برم وستتایل خونه رو به  ستتلیقه
 بودم نه ...  

مگه روقیم داشتم که بخوام کاري کنم ؟... اونم براي وسایلي که هیچ کدومش 
 مال من نبودن   

  
کارمون که تموم شد و لباسمو  تنم کردم حنانه با لبخند سرتاپامو براندازي کرد 

 و گفت :  
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 امیر حسینو امش  نکشي خیلیه ..چقدر لباس بهت میاد   -
  
  
  

 ممنون ...حاال خوب شدم ؟  -
  

 با تعج  چشماشو باز کرد و گفت :  
سین باید تو خواب چنین - شدي دختر ..امیر ح خوب ؟دیوونه اي تو.؟.معرکه 

 عروسي به خودش ببینه  
  

 با شوخي مشتي به بازوش زدم و گفتم :  
 دیگه انقدر پیاز داغشو زیاد نکن   -
  

 خنده اي کرد و گفت :  
 لبته توام باید داماد به اون خوشتیپي رو تو خواب ببیني  ا-
  

حال و هوام حستتتابي عوض شتتتده   تاش  با شتتیطن نده .. هر دو زدیم زیر خ
 بود...حس خوبي داشتم 

چیزي به اومدن امیر حستتین نمونده بود و حنانه داشتتت وستتایلو جمع و جور  
 مي کرد که صداي زنگ 
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 گوشیم در اومد   
 یر حسینه ...زود جواب دادم و گفتم :  به خیال اینکه ام

 سالم  -
 اما  با شنیدن صدایي که معلوم نبود  صداي کیه سرجام میخکوب شدم :  

شحالي نه ؟ ..اینکه .یه دکتر - سیته ...خیلي خو ش  عرو ش   مي بینم که ام
 پولدار و مطره ...بشه 

 همسرت ...دیگه چي از خدا  مي خواي خانوم دکتر ؟  
  

 شد :   بدنم سرد
چقدر تو ادم کثیفي هستي ...امیدوارم به این یکي القل پا بند بموني...هومن -

 جونت ولت کرد ...اخه 
سابیم  باهاش  شیطون بال  ...با اقبالي بودي .. خوب ....ح صیر خودت بود  تق

 خوش گذروندي ..  
.بعدم که دوتاشتتونو از دستتت دادي و  رفتي معشتتوقه ستتلحشتتور شتتدي ..اخ  

 ....اقا یوسف ببخشید 
 جونت    

  
  
  

چونم به لرز افتاد ...و چشمام شروب کردن به  سیاهي  رفتن ...با ناباوري دهنم 
 باز مونده بود و از جام 
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 جم نمي خوردم   
  

 حاالم که امیر حسین جونت ...باید االن خیلي خوشگل شده باشي ..  -
 امش  با تو ..   توي لباس عروسي...با اون همه ارایش ...چه کنه دکتر

  
 زد زیر خنده :  

تو خوابم از این چیزا نمي دیدي....خدایش اخر خر شتتانستتي هستتتي دختره -
 شهرستوني .یه ال قبا  

اما خودمونیم .... تو واقعا روت میشتتته با این همه ک*ث*ا*ف*ت کاري باز 
 عروس بشي؟...اونم عروس 

 شهر...!   کي...؟دکتر امیر حسین موحد بزرگ  ..!.جراه معروف
 خاک تو سر عوضیت ....بي لیاقت ...تو لیاقت هیچي رو نداري   

  
قطره اي اشتب از گوشته چشتمم چکید....دهنم تلخ شتده بود و از ترس نمي 

 دونستم چیکار کنم  
یه برگه کپي از  صتتیغه نامه ات پیش منه ...یه صتتیغه نامه از اوا فروزش و  -

 یوسف سلحشور  
 پدر و مادر یوسف جونتو براي امش  دعوت مي کردي؟   ..اي بي معرفت نباید

...با چه رویي امش  مي خواي عروس دکتر موحد بشي؟ ..ابروي اون بدختم  
 توي بیمارستان مي 
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 بري که ...  
  

 قلبم داشت مي اومد توي دهنم :  
  

خوب گوش کن ببین چي بهت  مي گم دختره بي ستتروپا  ....یا امشتت  این -
 مي زني  عروسي رو بهم

 و گورتو از این شهر گم مي کني ..  
یا یه راست برگه رو بر مي دارم و  یه نسخه کپیشو  اول مي فرستم  خونه یوسف 

 جونت و  به اطالب 
 همشون مي رسونم که تو چه ه*ر*زه اي هستي ...  

بعدم  براي صتترف شتتیریني و شتتام همگي میایم عروستتي معشتتوقه یوستتف 
 سلحشور ....خدابیامرز 

  
  
  

شت بهش  ستم پایین افتاد و با وح شي از د سوزش افتاد  و گو سینه ام به  سه  قف
 خیره شدم ..حنانه 

 نگران به سمتم اومد و با دیدن چشمام نگران پرسید:  
 چي شد ه ؟  -
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شي رو  شد و گو سریع خم  شکم در اومد .. ستم چیکار کنم ..دیگه ا نمي دون
 برداشت و عصبي داد زد:  

 الو   -
ما تماس قطع شتتتده بود.. تلو تلو خوران عق  رفتم و روي صتتندلي خودمو  ا

 انداختم  
ارایش دور چشتتمام  بهم ریخته بود حنانه نگران از وضتتعیت به وجود اومده  

 سریع از ارایشگر خواست 
 صورتمو درست کنه   

اوا چي شتتده ؟ ..کي بود؟..بگو دارم ستتکته مي کنم ..االن امیر حستتین میاد -
 چي شده ؟   ..اخه

  
 ارایشگر روي صورتم خم شد و گفت :  

 عزیزم گریه نکن تمام ارایشت خراب شد ...  -
شکم بند نمي اومد...هر کي بود مو به مو از همه چي خبر  ست خودم نبود ا د

 داشت  
شروب کرد به  شو  در اورد و  شی صبي گو حنانه که جوابي ازم نگرفته بود  .... ع

 شماره گرفتن  
 ته بودم ...از ترس داشتم دیوونه مي شدم   بهم ریخ
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ستتالم ...توروخدا زودتر بیا ...نمي دونم کي بود بهش زنگ زد ...همش داره -
 گریه مي کنه ...حرفم نمي 

 زنه ..تمام ارایششم خراب شده ....حالش خیلي بده   
  

مي ترسیدم طرف هرکي که هست به تمام مراسم امش  گند بزنه و ابروي منو 
 حدو ببره  مو

  
 گوشي ..االن به خودش مي دم ...  -
  

 گوشي رو  طرفم گرفت و گفت :  
 امیر حسینه  -
  
  
  

 سرمو تکون دادم و نخواستم گوشي رو ازش بگیرم ...که گفت :  
 داره سکته مي کنه ..جواب بده ...  -
  

ه ک با دستاي لرزون گوشي رو گرفتم و به گوشم نزدیب کردم  صداي فین فینمو
 شنید با نگراني گفت :  

 چي شده .؟.کي بهت زنگ زده .؟.چرا گریه مي کني ؟  -
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 نمي تونستم حرف بزنم   
 داري دیوونه ام مي کني ...حرف بزن ..اوا حرف بزن   -

وقتي دید صدام در نمیاد ..تماسو قطع کرد ..نمي شدم عروسي رو بهم زد ...با 
 ا ون همه مهمون و 

 ه بودن همین یه قلمو کم داشتن ...داشتم بدبخت مي شدم تدارکاتي که دید
ارایشکر به زور ارایشمو درست کرد ..حنانه عصبي راه مي رفت که بعد از قطع 

 تماس ... امیر حسین 
 کمتر از نیم ساعت خودشو رسوند ...  

شونه  شنلو روي  حنانه زودتر بیرون رفت  ... یکي دو دقیقه بعد پایین  اومد  و 
 اخت  و بهم گفت :  ام اند

اونقدر عصتتبیه که حد نداره ..تو روخدا تو گریه نکن ..هر چي هستتت فقط -
 گریه نکن ..ارایشت بهم مي 

ریزه ..االن همه منتدر ن ...هرچي که شتتده بهش بگو  ...عین مره ستتر کنده 
 است  

سریع اومد  سین به محي دیدنمون  ....همراهش از پله ها باال رفتیم ..امیر ح
 ون که حنانه گفت :  طرفم

 من زودتر مي رم خونه ...شما هم زودتر بیایید.  -
  

صبح با ماشین حنانه اومده بودیم ..حنانه که رفت سوار بشه امیر حسین نگران 
 و عصبي به سمتم 
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 اومد و گفت :  
 چت شده ؟کي باهات تماس گرفته ؟ -

 دادم و گفتم :  نباید گند مي زدم به تمام زحمتاش ...اب دهنمو زود قورت 
 چیزي نیست ...  -

همین حرفم انقدر عصتتبیش کرد که توي کوچه بازوهامو محکم چستتبید و 
 تکونم داد و گفت :  

کي باهات تماس گرفت .؟.حرف بزن ..تمام راهو  اصال نفهمیدم چطوري تا -
 اینجا اومدم  

 حرف بزن داري دیوونه ام مي کني ؟  
  

                    
  
  

و بلند کردم ...نمي تونستتتم واقعیتو توي خودم نگه دارم  ...چون ابروي ستترم
 اونم در خطر بود :  

 اوني که صیغه نامه رو داره ...بهم زنگ زد  -
  

 صداش دیگه در نمي اومد ..با صداي لرزون به حرفم اومدم :  
 میگه یه کپي ازش داره ..بهم مي گه باید برنانه امشبو بهم  بریزم ..  -
 شکم در اومد :  ا
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باره یوستتف - باره .دکتر کلهر ..در باره من مي دونه ...در اون همه چي رو در
 ...حتي قضیه اقبالي ..مي 

 خواد امش  با تو عروسي نکنم   
  

 صداش یهو باال رفت :  
 مگه شهر هرته ؟  -
  

 نگران سرمو بلند کردم :  
 اگه این کارو نکنم ....ابرومونو مي بره   -
  

 دستي به موهاش  کشید :   عصبي
   -طرف مرده یا زن ؟

شم نیفتاده - شماره ا شو تغییر داده ..حتي  صدا ست  ست ..هر کي ه معلوم نی
 بود   

  
نگاهش کردم اون نمي تونست صورتمو کامل ببینه ...دستي به صورت و لباش 

 کشید و گفت :  
خراب میشه نگران نباش حواسم به همه چي هست ...تو گریه نکن .. ارایش -

  ... 
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حالم بد بود که به سمتم اومد و اروم  لبه هاي شنلو گرفت و باال نگه داشت  تا 
 صورتمو ببینه ... با 

 صورتي رنگ پریده با لبخند بهم خیره شد و گفت :  
  

                   
  

سته اریتت کنه - صال نترس ...هر کي بوده خوا ستم ... ا نگران نباش ...من ه
 چ صیغه نامه اي در ...هی

کار نیستتت ...اینو مطم ن باش ...ما امشتت  مراستتممونو برگزار مي کنیم  ...و 
 هیچ اتفاقي نمي افته ...  

  
 سعي کرد بخنده :  

 دور چشماتو افتضاه کردي که خانوم   -
  

 به ساعتش نگاهي کرد و گفت :  
چشتتماتو درستتت  هنوز وقت داریم ..باید از این ارایشتتگر بخوایم دوباره دور-

 کنه ..فقط دیگه تحت هیچ 
 شرایطي گریه نکن ....تا من هستم از هیچي نترس ...  

  
 سرمو تکون دادم :  

 کسیم نباید بفهمه چه اتفاقي افتاده ...خودم با حنانه حرف مي زنم ....  -
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 دستمو گرفت و به سمت ارایشگاه  برگردوند...و زنگو زد   

صحبت کرد تا شگر  ست کنه .....یه ربعي کارم طول  با ارای شمامو در دوباه چ
 کشید ...وقتي بیرون 

 اومدم ....  
منو سریع سوار ماشین کرد و خودشم زود  سوار شد و قبل از حرکت به سمتم  

 چرخید و گفت :  
خواهش مي کنم فقط گریه نکن ....خوب ...؟نمي خوام کستتي از چیزي با -

 خبر بشه ..اینطور  فکر مي 
 که این یه شوخي بوده . ...نذار امشبمون خراب بشه   کنیم 

  
مطم ن ستترمو تکون دادم ..بهم لبخند زد .. دستتتمو توي دستتتش گرفت و با 

 اطمینان گفت :  
سم - هر اتفاقیم افتاد ..هیچي بهم نمي خوره  ..طبم برنامه پیش مي ریم ...مرا

 امش  پا برجاست ... 
 وم ؟..  بعدم یه راست خونه خودمون ......ه

  
 از استرس اصال حواسم سر جاش نبود که صدام زد :  

 آوا   -
 شوک زده و مضطرب نگاهش کردم   
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   -پس  چي شد ؟...چیکار مي کنیم ..؟

  
 اب دهنمو قورت دادم ..فشارم از ترس افتاده بود :  

م و اخر شبم مي ریم خونه هر اتفاقي افتاد...ما مراسم خودمونو برگزار مي کنی-
 خودمون  

  
به خنده  که وضتتعیتو خوب نگه داره  .. ...وقتي دیدم اون داره تالش مي کنه 

 افتادم و گفتم :  
 فردا صبحشم  کله سحري مي ریم بیمارستان   -
  

 به خنده افتاد و سرشو پایین انداخت و گفت :  
 ریم   بعد از این همه استرس ... همین بیمارستانو کم دا-
  

 با نگراني دوتامون خندیدم که گفت :  
 افرین فقط بخند...  -
  

 اتفاق بدي نیفته ؟  -
 انگشتامو محکم فشار داد:  
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   -نه ..بهم اعتماد کن 
  

همچنان حالم بد بود ...و فشتتارم باال اومدني نبود ...قبل از رستتیدن به خونه 
 ...جلوي دارو خانه نگه 
 داشت و زود پیاده شد   

دستتتام مي لرزید ...تهدیدم کرده بود اگه عروستتي کنم و بذارم که صتتیغه عقد 
 جاري بشه صیغه نامه 

 رو... رو مي کنه  
همونطور توي فکر بودم که در ستتمت منو باز کرد و یه قرصتتو با یه بطري اب 

 معدني طرف گرفت و گفت :  
 اینو بخور... ارومت مي کنه   -

 تم و گفتم :  با دستایي لرزون بطري رو گرف
  

                     
  

ابروي خودم به جهنم ...حداقلش  براي همیشتته از این شتتهر مي رم ..اما اگه -
 ابروي تو بره ..من دیگه  

 هیچ وقت نمي تونم تو چشمات نگاه کنم ...  
  

 لبخندي زد و گفت :  
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ش  کا- سي ام ستم نمي رارم ک ري کنه تو به من اعتمادي نداري .؟...تا من ه
 ...اون طرف داره بلوف 

مانو خبردار کرده  کل زمین و ز مه رو داشتتتت  نا غه  گه صتتی مي زنه ...اون ا
 بود....فقط خواسته 

 بترسونتت ...فقط دعا کنه که  دستم بهش نرسه   
  

 قرصو به لبام نزدیب کرد و با لبخند گفت :  
 یچي فکر نکننگران نباش ...خونه هم رستتیدیم ..فقط لبخند بزن ...و به ه-

 ...حاال اینو بخور ..ارومت 
 مي کنه   

با نگراني دستتت بلند کردم و قرصتتو ازش گرفتم و توي دهنم گذاشتتتم و با اب 
 دادمش پایین   

 خنده اي کرد و گفت :  
اصال مي خواي یه ارامبخش بهت بزنم که کل عروسي خواب باشي و هیچي -

 نفهمي  
  

 ستم ..  به خنده افتادم  و سر بطري رو ب
 گوشیتو بده من ...پیش من باشه ...خیال دوتامون راحت تره ...  -

 گوشیمو از تو ي کیفم در اوردم و بهش دادم  
 با خنده  گوشي رو ازم گرفت و درو بست و رفت سوار بشه   
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شین زود اومد بیرون  سیدیم امیر علي با نگراني با دیدن ما وقتي جلوي خونه ر
 ن و رفت طرف امیر حسی

 و چیزي دم گوشش گفت و امیر حسین سري تکون داد و ازش پرسید:  
 عاقد اومده ؟  -

 امیر علي سرشو تکون داد و گفت :  
 اکثر مهمونا هم اومدن   -

 امیر حسین بهش لبخندي زد و گفت :  
 حواست فقط باشه ..اون چیزیم که گفتم یادت نره   -
  

                     
  
  

شین ب سفره عقد و طبقه کلي ما شلوه بود  سابي  یرون خونه بود و توي خونه ح
 باال چیده بودن ..امیر 

حستتین مي خواستتت هر چي زودتر... قبل از هر اتفاقي ...خطبه عقد خونده 
 بشه ...  

به مشتتتامم  ند  به دستتتت زدن ...بوي استتپ با ورودمون ..همه شتتروب کردن 
 رسید.صداي تبریب گفتنا توي 

 گوشم پیچید...  
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امیر حسین مي خواست زودتر بریم باال ...براي همین در کمترین زمان ممکن 
 به همراه حنانه به 

سمت اتاق عقد بردنم ..انقدر اضطراب داشتم که حتي قشنگي سفره عقد هم 
 به چشمم نمي اومد 

  ... 
جا رد  مدن ...از ک یا او تاد ..حتي نمي دیدم ک ده اي از  تپش نمي اف ل  لح ق

 رفتیم ...اما شدیم ...کجا 
احستتتاس مي کردم حنانه و امیرعلي و همه اعضتتتاي خانواده اش در جریان 

 موضوعي بودن که اونام در 
 تالش بودن ..این عقد هر چه سریعتر خونده و تموم بشه  

با هدایت امیر حستتین به ستتمت  مبلي که براي ما در ندر گرفته بودن رفتیم ... 
 قبل از نشستن شنلمو  

اینکه حستتابي نگران بود .. اما شتترایطو خوب کنترل مي کرد و  برداشتتت ..با
 حواسش به همه چي بود ...  

شنل دیدن اطراف از  شتن  شت روم اثر مي کرد ...با بردا تاثیر قرص کم کم دا
 زیر اون تور  راحت تر شده 

 بود  
ند مي زدن   یدم بهم لبخ که د ها اولین کستتتایي بودن  زن عمو و دختر عمو 

 در کنارشون بود ...مادرمم 
حال   تدار مراستتمو اداره مي کرد و در عین  به و اق جذ با  مادر امیر حستتین  ..

 حواسش به همه بود که به 
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 همه خوش بگذره ..  
ستنم رفته بود بیرون ..که هنگامه از فرصت  ش سین  براي کاري بعد از ن امیر ح

 استفاده کرد و  اومد و 
  سرجاش با خنده و شیطنتش نشست و گفت : 

 اخ که چقدر من خوشبختم ...که تونستم تو مراسمت باشم ... -
  

 به خوشحالیش لبخند زدم :  
 امیدوارم خوشبخت بشید ...از زیر تور که حسابي خوشگل به ندر میاي .....  -
 ممنون ...  -

 نگاهي به اطراف انداخت و  کمي سرشو بهم نزدیب کرد و گفت :  
 اوا ..    راستش باید یه چیزي  بهت بگم-

 گوشامو تیز کردم  که یکي گفت :  
 االن عاقد میاد   -
  

                     
  

 هنگامه سریع به در نگاه کرد  و حرفشو نتونست بزنه و گفت :  
االن اقاي دکتر میاد ..بهتره من بلند شتتم ...بعدا بهت مي گم ...اصتتال چیز -

 مهمي نیست ..بي 
 خیالش ...فراموشش کن   
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و از جاش بلند شد..متعج  نگاهش کردم که  همزمان امیر حسین وارد شد و 

 به سمتم اومد ...همه 
داشتن جا به جا مي شدن و ادماي اضافه از اتاق عقد خارج مي شدن تا محرما 

 و فامیالي نزدیب  وارد 
 بشن و شاهد عقد باشن ..  

شنیدم ...پد صداي تپش قلبم رو مي  ست  ش سین کنارم ن ه رمو دیدم کامیر ح
 اونم وارد شد ...پدر امیر 

شمامو  شد .. چ شتر  ضطرابم بی شدن ...ا سعود وارد  سینم با کمب  امیر م ح
 بستم و باز کردم ..  

همه لبخند به ل  داشتتتن ..نگاهي به امیر حستتین انداختم ..... داشتتت ... به 
 نگاه پر محبت پدرش لبخند 

دیده نمي شتتد  و به همه لبخند  مي زد و اصتتال توي چهره اش اثري از نگراني
 تحویل مي داد  

شدم ...که بهم  همونطور که بهش نگاه مي کرد متوجه نگاه پدرش روي خودم 
 لبخند مي زد..بهش 

 لبخند زدم که با اومدن عمه به  داخل ...تپش قلبم شدت گرفت   
خدایا  چرا امروز انقدر دارم عذاب مي کشتتم ...اگه عمه باز این وستتط حرفي 

 ي نداخت دیگه نمي م
تونستتتم خودمو کنترل کنم ....خیلیا رو از اومدن منصتترف کرده بود و حاال 

 خودش اومده بود..با چه رویي 
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 ؟....خودمم نمي دونم   
به پدرم نگاهي انداختم .... متوجه نگرانیم شد و با حرکت اروم سر و چشماش 

 حالیم کرد نگران عمه 
   -نباشم ...

سم خدا رو فریاد اماده بودم خطبه  ستم و از ته دل ا شمامو ب شه ...چ خونده ب
 زدم ..رنگ به صورتم 

صداي  زنگ  شنیدنم  سمو نمي فهمیدم  که  با  نمونده بود...هیچي از این مرا
 گوشي امیر حسین دلم 

 هوري پایین  ریخت ... 
  

 با نگراني از گوشه چشم بهش خیره شدم ...خدایا ابرومو حفظ کن ...  
ش گوشیشو از توي جیبش در اورد ..دستام مي لرزید .... با دیدن شماره با ارام

 ..پوزخندي زد  و بي 
 خیال رد تماس زد  

 نفسم باال نمي اومد  
  

 در  کمال خونسردي گوشیشو خاموش کرد و با لبخند بهم خیره شد   
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بود...حتي دیگه قرصي که با وحشت نگاهش مي کردم ... ارامشم از بین رفته 
 خورده بودم  هم اثري 

 روم نداشت ...  
  

صداي عاقد بلند شد و همه کم کم ساکت شدن ..تصویر خودم و امیر حسینو 
 توي اینه مي دیدم ..  

توي این فکر بودم که شتتاید طرف منتدره ببینه خطبه خونده میشتته یا نه .. بعد 
 دست به کار بشه ..  

  
شروب کرده شنیدم و نمي  عاقد  صبیمو مي  سهاي ع صداي نف بود به خوندن ...

 تونستم کنترلشون کنم  
 رنگ پریده و حیرون فقط منتدر بودم ..  

  
با اولین بار ي که عاقد مهریه رو اعالم کرد و منتدر جواب من شتتتد ..یکي از 

 جمع شوخ و خندون مهمونا 
 که باالي سرمون ایستاده بود مزه پروند و گفت :  

 روس رفته گل بچینه   ع-
  

 عرق سردي روي پیشونیم نشست ..دیگه به امیر حسینم نگاه نمي کردم :  
 نکنه اوني که مي خواد عذابم بده توي همین جمع باشه ؟  -
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عاقد براي بار دوم شروب کرد به خوندن ..صداي خنده ها از هر طرف به گوشم 
 مي رسید...سرم درد 

 گرفته بود   
  

 ي جمله اشو تموم کرد که یکي دیگه با خنده گفت :  نفهمیدم ک
 عروس رفته اینبار گال ب بیاره   -
  

شتتیطنت صتتداها اریتم مي کرد ...لبهام مي لرزید... اشتتکم هر لحده اماده 
 جوشش بود ...فقط دلم یه 

 جاي امن مي خواست ..یه جایي دور از این همه استرس و وحشت   
ه یهو  ستتاکت شتتدن ..صتتداي عاقد دیگه نمي توي عالم خودم بود ...که هم

 اومد ...احساس مي کردم 
 توي یه خالء گیر کردم ..هیچ وزني ندارم و صدایي نمي شنوم ...  

  
                     

  
  

توي همین بین که درگیر خودم و افکارم بودم ... دستتت گرمي روي دستتت یخ 
 زده ام نشست ...چقدر 
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سرمو  شت زده بودم ... شدم ..همه وح سین خیره  کمي چرخوندم و به امیر ح
 نگاهم مي کردن ..عاقد 

 به همراه بقیه منتدر جواب من بود  
  

نگراني چشماي امیر حسین بیشتر از من بود... اما لبخند مي زد و مي خواست 
 تمومش کنم  

 عاقد تحملش تموم شد و دوباره تکرا کرد:  
 وکیلم ؟  -
  

مکان بودم که راه برگشتتتي  برام وجود نداشتتت ...نمي توي نقطه اي از زمان و 
 تونستم خودمو درگیر 

حرفي کنم که معلوم نبود راسته یا دروه ؟..حتي اگه راستم بود..نمي تونستم با 
 ابروي امیر حسین 

 بازي کنم و بگم نه ...  
  

سعي کرده بود تمومش کنه و همه چي رو تند  سین  سرمو بلند کردم ...امیر ح
 کرده بود..منم باید مهیا 

 همین کارو مي کردم ...این زندگي مال دوتامون بود   
  

به چشماش خیره شدم ...نگران و بي قرار به لبهام چشم دوخته بود ..صدام در 
 نمي اومد که توي یه 
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لحده بي قراري رو  از چشتتماش دور  کرد و با همه نگرانیاش بهم یه  لبخند 
 قشنگ زد  

  
کا ندش  یه همین لبخ که فراموش کنم  قدرتي  قدرت گرفتنم  .... في بود براي 

 ناشناس تهدیدم کرده 
 ...قدرتي که وادارم کرد به احترام امیر حسین ... نه بترسم و نه عذابش بدم ..  

بدون نگراني تکون دادم و بالخره هم  هامو محکم  و  گاهش ...لب خیره تو ن
 خودم و هم امیر حسینو 

 خالص کردم :  
 ازه پدر و مادرم بله   با اج-
  

براي همه .. این لحده ..یه لحده تکراري مثل تمام عروستتیا و مراستتماي عقد 
 دیگه بود... که با شنیدن 

 بله ام از خوشحالي شروب کرده بودن به دست زدن و خندیدن و لبخند زدن  
  
  

                     
  

مي کرد جواب بله رو بدم اما امیر حستتین فقط نگاهم مي کرد ...اصتتال فکر ن
 ..انگار یه قرن براش گذشته 
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 بود که همونطور بهم خیره مونده بود ...  
شد  یه دفعه به خودش اومد و به  ست زدن بقیه که بلند  صداي د توي این بین 

 خنده افتاد ...فکر کنم 
 بدجوري روي اعصابش رفته بودم  

شو  ست سین د شده بود ..امیر ح شت و ل  همه به خنده باز  ستم بردا از روي د
 کمي به سمتم چرخید 

 و لبه  تورو گرفت و از روي صورتم کنار زد   
شد.. گونه هام  از نگاه م*س*تقیمش  صورتش محو نمي  صال از روي  لبخند ا

 گر گرفت  و ناخواسته  بهش 
 لبخند زدم ...خودمم باورم نمیشد ..بله رو گفته بودم 

  
وم شتتتده بود ..بازار تبریب و عاقبت بخیري این چند ماه عذاب با بله من تم

 ...دورمون حسابي راه افتاده 
سمو کم  شون ..حجم نگراني و تر شحالي پدر و مادرا و دادن کادوها بود..خو

 کرده بود  
 ....از طبقه پایین صداي اهنگ و شادي .. بلند تر از قبل به گوش مي رسید  

  
ن مزاحمو داشتم اما از وقتي که کمي هیجان زده شده بودم ....هنوز استرس او

 بله رو داده بودم 
یاد نگران نبودم  حت تر شتتتده بودم و ز یالم را یه جورایي خ ...نمي دونم چرا 

 ...شاید جو عروسي منو 
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 گرفته بود که زیاد فکرمو درگیرش نمي کردم   
  

با رد و بدل کردن حلقه ها ..احستتاس جدیدتري نستتبت به امیر حستتین توي 
 گرفت ...یه وجودم شکل 

احستتاس تعلم خاطر براي کستتي که مي دونستتتم دیگه مال منه و همیشتته در 
 کنارمه ..  

  
حاال همه مهمونا اومده بودن ...و ما دیگه توي اتاق عقد کاري نداشتتتیم ..بقیه 

 هم داشتم کم کم مي 
 رفتن پایین تا به جمع مهموناي دیگه بپیوندن  

ند مي رفتیم ..دست بلند کرد تا کمکم کنه بلمن و امیر حسینم باید دیگه پایین 
 شم ..عکاس که 

 عکساشو گرفت و قصد خروجو داشت امیر حسین رو بهش کرد و گفت : 
 لطفا تا هوا روشنه یه چندتا عکس دیگه توي تراس پشتي ازمون بگیرید ...  -
  

 عکسا لبخندي زد و گفت :  
 حتما   -
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ست امیر حسین گذاشتم و بلند شدم ...وقتي وارد تراس شدیم با دستمو توي د
 تعج  به فضاي 

 تراس خیره شدم ...  
باورم نمي  اونقدر اطرف و توي تراس  گل چیده بودن و تزئیین کرده بودن که 

 شد اینجا تراس 
باشتتته ..درستتتت مثل یه تکه از باغي بود که از قشتتنگي و زیبایي چیزي کم 

 نداشت  
  

ود اینجا رو براي انداختن عکس اماده کرده بودن ..هوا روشتتن بود و تا معلوم ب
 تاریکي هوا هنوز وقت 

 داشتیم ...  
حاال مي فهمیدم عجله امیر حستتین  براي چي بوده ....در واقع فکر مي کردم 

 شاید قراره توي اتلیه 
 عکس بگیریم ...اما با شتترایط پیش اومده گمان کرده بودم امیر حستتین کامال

 قضیه عکسو فراموش 
 کرده   

  
عکاس که انقدر خوشتتش اومده بود که روق زده تر از من به اطرافش نگاه مي 

 کرد و همینطوري چند تا 
 عکس خالي از گال و فضاي فوق العاد قشنگ اونجا  انداخت   
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ستمو گرفته بود   سین که د شده بودم که با حرکت امیر ح خودمم مبهوت اونجا 
 و به به خودم اومدم 

 سمتي که مد ندرش بود رفتیم   
ست  شد و دو شته بهم نزدیب مي  شده بودم ...بیش از گذ حاال که محرمش 

 نداشت ازش فاصله بگیرم 
  ... 
  

بعد از چندتا عکس و انداختن دو سه تا عکس تکي ...براي اخرین عکس امیر 
 حسین به دستور عکاس  

سر منو توي آ*ه*و*ش  گرفت .. و دست اشو  از دور کمرم رد کرد و از از پشت 
 جلو توي هم گرفت  

 دستاي سردمو بلند کردم  و اروم  روي دستاش گذاشتم ..  
من چقدر سرد بودمو پر اضطراب ... و اون چقدر گرم بود و اروم ... معذب از 

 این همه نزدیکي 
....همونطور که عکاس ازمون  عکس مي گرفت ستترشتتو کمي پایین تر اورد و 

 به گوشم رسوند  لبهاشو
 و با لبخند و شیطنت  گفت :  

 ترسیدم نخواي بله رو بدي   - 
  

 نمي تونستم ببینمش ..هنوز لبهاش نزدیب گوشم بود :  
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 دیگه هیچ وقت اینطوري دقم نده   -
  
  

                     
  

ناراحت از کارم اروم کمي سرم رو به سمتش  چرخوندم ...از ته دل بهم لبخند 
 ي زد و خیره نگاهم م

 مي کرد ...از خجالت کمي سرخ شدم و اروم گفتم :  
 ببخش ..نمي خواستم اریتت کنم   -
  

لبخند دندون نمایي زد و دور از چشتتم عکاس که در حال دیدن عکستتتاي 
 انداخته  شده توي دوربینش  

 بود ب*و*سه نرمي به گردنم زد و گفت :  
 بخند ...به خاطر خودت ..به خاطر من  هیچ وقت اریتم نکن ..امشبم فقط -
  

شدم ...اما باید عادت مي کردم ....باید  بدنم از حرکتش گر گرفت و کمي داه 
 باهاش کنار مي 

اومدم ....حاال دیگه زنش بودم ...و اون اجازه هر کاري رو داشت ....به سختي 
 بهش لبخند زدم که امیر 

 حسین رو به عکاش گفتم :  
 تموم شد  ؟  -
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 عکاس با خنده سري تکون داد و گفت :  

 بله ...عکسا عالي شدن  -
  

امیر حستتین کمي ازم فاصتتله گرفت و من از آ*ه*و*شتتش در اومد ..خیلي 
 راحت برخورد مي کرد ...اما من 

 هنوز معذب بودم ...  
  

 حنانه با عجله از پله ها باال  اومد و با دیدنمون با خنده گفت :  
 راي شماها اومدنا ...نمي خواید بیاید پایین ؟  اون مهمونا ب-
  

امیر حستتین بهش خندید و دستتتمو گرفت و به ستتمت پله ها رفتیم که حنانه 
 کمي جلوتر اومد و با خنده 

 گفت :  
 صبر کن تورتو کمي مرت  کنم ..  -
  

 همونطور که تور روي سرم درست مي کرد با چشمکي به امیر حسین گفت :  
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 عروس خوشگلتر از این کجا مي خواستي گیر بیاري؟  -
  

 امیر حسین بهش خندید و مثل خودش با چشمکي  گفت :  
 گیر اوردم دیگه ..نمي بیني دستش توي دست خودمه   -
  

 حنانه از ته دل خندید و گفت :  
 همیشه خوش و خندون باشید و در کنار هم به ارامش برسید    Ϳایشا-

امیر حستتین بهش لبخند زد و حنانه زودتر پایین رفت ..توي اون لباس فیروزه 
 اي رنگ و ارایش و موهایي 

 که داده بود باال... خیلي ناز شده بود   
  

امیر حستتین دستتتمو محکمتر از چند دقیقه پیش گرفت و همراه هم از پله ها 
 پایین رفتیم   

  
به خاطر ورود دوتامون تغییر ک له ها خیره ...اهنگ  باالي  پ به  رده بود و همه 

 شده بودن ..چه لبخدایي 
 امیر حسین مي زد ...  

بعد از این همه استرس تازه داشت به چشمم مي اومد...چقدر خوشتیپ شده 
 بود...مخصوصا که 

لبخنداش انقدر چهره اشتتو قشتتنگتر مي کرد که ادم دلش نمي اومد ازش رو 
 برگردونه و نگاهش نکنه ..  
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مه پایین پله ها با خنده و لبخند... با پایین اومدنمون شتتروب کرده بود به .ه
 دست زدن  

سین ...انقدر  صوص خانواده امیر ح شادي بود ...به خ نگاه همه پر از خنده و 
 خوشحال بودن که حد 

 نداشت .  
مده  گه از دکتراي جراج و متخصتتص هم او کاظمي و خیلي دی .دکتر تقوي..

 م سر از پا بودن ...هنگامه ه
 نمي شناخت ...باورش نمیشد که توي این مهموني حضور داشته باشه ...  

سخ  شتیم و در پا شم دوخته بود...از بین مهمونا گذا پدرم غرق محبت بهم  چ
 تبریکاشون لبخند زدیم و 

 ازشون تشکر کردیم ...و به سمت جایگاه خودمون رفتیم ..  
  

میر حسین بودنو نمي شناختم ..اما همشون با خیلیا از مهمونا که  از فامیالي ا
 روي باز و گشاده بهم 

 تبریب مي گفتن و اظهار خوشحالي و شادي از این پیوند  مي کردن  
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مراسمي که به گفته امیر حسین ساده و جمع و جور بود ..انقدر بزرگ و شلو ه 
 بود که نمیشد متوجه 

 نه ...   شد کي اومده و کي
شو با این مجلس  ست مخالفت شکي که زده بود مثال مي خوا عمه  با اون تیپ م

 اعالم کنه ...و عذابم 
 بده   

چهره اش وقتي امیر حستتین  دستتتمو گرفت تا حلقه رو دستتتم کنه دیدني بود 
 بخصوص وقتي که با 

صورتي ب شما عمه خانوم و عمه با  شیطنت بهش گفته بود..با اجازه   رلبخند و 
 افروخته هیچي نگفته 

 بود ..حتي بهمونم تبریب نگفت  
  

امیر علي بعد از مراستتم عقد زود بیرون رفته بود و  خبري ازش نبود ...حنانه 
 هم مدام با گوشیش حرف 

مي زد ...به امیر حستتین نگاه کردم ..هنوز لبخند به ل  داشتتتت که یکي از 
 خدمه گوشي به دست به 

روم دم گوشش چیزي گفت و گوشي رو به سمتش سمتش اومد و خم شد  و ا
 گرفت که امیر حسین 

 با دستش گوشي رو پس زد و گفت :  
 جواب نمي دم ..ببرش  -
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شد که امیر علي و  شتر  ضطرابم بی شد ...ا ضي از مهمونا خیره  و با لبخند به بع
 دیدم  که وارد شد 

 ..امیر حسین بهش خیره شد و با لبخندي به من گفتم :  
 الن بر مي گردم  ا-
  

شروب به  شد و  شدم که یکي از اقوامش بهم نزدیب  با نگراني به رفتنش خیره 
 سالم و احوال پرسي و 

 تبریب گفتن  کرد  
باالجبار با لبخند و روي باز جوابشو مي دادم  اما در همون وضعیت هم نگاهم   

 به امیر حسین بود که 
 داشت با امیر علي حرف مي زد   

لي عصبي بود ....لبخند هم از لباي امیر حسین رفته بود ..حنانه با خنده امیر ع
 به سمتم اومد و با 

خانومي که اصتتال نفهمیده بودم کیه شتتروب به خوش بش کرد که متوجه حالم 
 شد و کنارم نشست و 

 گفت :  
 خوبي عروس خانوم  ؟  -
  

 سیدم :  کمي که گذشت با رفتن اون خانوم  از کنارمون از حنانه پر
 چیزي شده حنانه ..؟  -
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 لبخند راحتي زد و گفت :  
 نه ... چیزي نشده عزیزم ..؟  -
  

با شب بهش خیره شدم ...سعي کرد لبخند ارامش بخشي بهم بزنه ..اما موفم 
 نبود ..  

نگاهمو به امیر حستتین دادم که دیدم گوشتتي امیر علي رو گرفت و براي حرف 
 ن از سالن خارج شد  زد

  
 حنانه کمي رنگ پریده بلند شد و گفت :  

 چیزي نیست قربونت بشم ...نگران نباش   -
 و با لبخند به سمت امیر علي عصبي  رفت    

شروب  شدم ..با  شده بود که متوجه امیر علي  شب  دهنم از ترس و نگراني خ
 اهنگ جدید با حرفي که 

ست حنانه رو گرفت و حنانه بهش زده بود با خنده نگا هي به من انداخت و ..د
 براي ر*ق*ص به وسط 

 سالن بردش  ..ضربان قلبم تند شد ..یه اتفاقي این وسط افتاده بود ..  
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سط  شده بود  ...و سین در نگاه خیلیا کم رنگ  شون ... نبود امیر ح ص با ر*ق*
 ر*ق*ص و شادیشون بود که امیر 

 د و به سمتم اومد ..  حسین با رنگ و رویي پریده وارد ش
ست ..امیر علي با خنده  ش ضطربو  که دید به روم لبخندي زد و کنارم ن نگاه م

 نگاهي بهم انداخت و دم 
 گوش حنانه چیزي گفت  

  
حنانه با خنده روشو برگردوند وهمراه امیر علي از ر*ق*ص دست کشیدن و به 

 سمتمون اومدن ...منتدر 
 ه به وقوب بپیونده   بودم یه اتفاق وحشتناک هر لحد

 که امیر علي دست امیر حسین رو گرفت و گفت :  
 نوبتیم باشه ... نوبت شماست خان داداش جان ... پاشو همه منتدرن   -
  

امیر حستتین به روش لبخند زد ..گمان کردم دل و دماغي براي این کار با اون 
 روي پریده اي که موقع 

 اومدن داشت نداشته باشه ..  
 ر کمال تعج  بلند شد و دستشو به سمتم دراز کرد   اما د

به  مهمونا که منتدر ر*ق*ص عروس و داماد بودن ... از فرط هیجان شتتروب 
 دست زدن و سوت زدن کردن  
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بیشتر مضطرب شدم و دستمو بلند کردم و اون با گرفتن دستم ..وادار به حرکتم 
 کرد ...  

  
ي اهسته و مندم و ارامش بخشي.... منو تا وسط سالن برد ...در عیني با قدمها

 که از اضطراب 
شه و  سي متوجه حال بدم ن شتم که ک شتم پس مي افتادم ..لبخندمو به ل  دا دا

 فکر نکنه مشکلي 
 وجود داره   

ستش گرفت و  ستمو توي د شد  و د ستادم ..قدمي بهم نزدیب  وقتي مقابلش ای
 دست دیگه اشو روي 

کمرم گذاشتتت ...همونطور که داشتتت باز بیشتتتر بهم نزدیب مي شتتد دستتت 
 ازادمو روي شونه اش  

شروب به ر*ق*ص کردیم ...قلبم تند مي زد ...همه  شروب اهنگ  شتم و با  گذا
 با اشتیاق ما رو نگاه مي 

 کردن 
صله دادم  و خیره بهش   شونه اش فا سرمو کمي از  شب   ..ترسیده مثل یه گنج

  پرسیدم : 
 چیزي شده ؟  -
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لبخندي زد و با حرکت اني  دستتتش  وادارم کرد یه دور...  دور خودم بچرخم  

 که دست زدن و خنده 
 مهمونا رو به همراه داشت   

  
 وقتي دوباره به آ*ه*و*شش برگشتم با شیطنت گفت :  

   -هیچ مي دونست امش  خیلي ناز شدي ؟
  - 

رو هم به همراهش داشتتتت .. بهش و با حیرت و زنگ پریدگي که ..خجالتم 
 لبخندش ... خیره شدم  

  
حرارات بدنم باال رفت و  از خجالت ستترمو پایین گرفتم ... با لبخند دستتتمو 

 بیشتر فشار داد و منو بیشتر 
 به خودش چسبوند  و با ریتم اهنگ با ارامش به ر*ق*صش با من ادامه داد  

  
شون نگ سر شقي به پ شد مادر و پدرش با چه ع شتر  اه مي کردن ...نگرانیم بی

 ..نرم و رون مي 
ر*ق*صید..پیشونیمو از سردرد به شونه اش تکیه دادم ....که فشار دستش روي 

 کمرم بیشتر شد طوري 
 که با همون نگراني که فقط اون متوجه اش بود مجبور شدم دوباره نگاهش کنم 
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 چشمکي زد و با خنده گفت :  
  

                     
  

 صورت خیلي خواستني  و دلنشین شده  آوا     -
  

با تعج  نگاهش کردم ..من داشتتتم از اضتتطراب میمردم ...اما اون بي خیال 
 همه چیزي ..بي خیال حال 

شنگ زیر  صید و حرفاي ق سالن ....با من مي ر*ق* شدن به  بدش موقع وارد 
 گوشمم زمزمه مي کرد  

ش توجه نداشتتت ...زیر نگاهش داشتتتم بدجور به صتتورتم خیره بود و به اطراف
 مي سوختم و اون از این 

با دقت نگاه مي کرد و  به تمام اجزاي صتتورتم  لذت مي برد و  همه نزدیکي 
 لبخندش بیشتر مي شد..  

بادقت بیشتتتري بهش خیره شتتدم ...خودش و لبخندش اروم و دلنشتتین بودن 
 ....اصال نمي تونستم 

س سا شناختمش ..اح اتش ..و حرفایي که مي زد ...برام قابل درکش کنم ..نمي 
 لمس نبودن ...به 

 ناچار نگاهمو ازش گرفتم و به شونه اش خیره شدم 
صش ادامه بده ...به گمونم توي روقش  سعي کرد به ر*ق* شد و  متوجه حالم 

 خورده بود  که لبخندش 
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 رفته رفته جمع شد و تصمیم گرفت حرف دیگه اي بهم نزنه  
  

سعي مي کردم که درکش کنم  چند دقیقه بعد  صیدیم و  همونطور که مي ر*ق*
 توي   چرخش بعدي..با 

هزاران فکر....  نگاهم  به در ستتالن و  اومدن کستتایي که باورم نمیشتتد ..خیره 
 موند ...  

رنگ صورتم به شدت پرید و اب دهنم خشب شد  با وحشت  نگاهمو به  امیر 
 حسین دادم  

  
خیره شده بود  که با دیدن صورت وحشت زده من  رنگ پریده تر ازمن بهشون

 لبخندشو برگردوند و به 
ر*ق*صش ادامه داد ...بدنم از ترس داشت شل میشد که وضعیتمو درک کرد 

 و اروم سرشو بهم نزدیب 
 کرد و گفت :  

 یکم تحمل کن ... االن تموم میشه ...فقط به من نگاه کن   -
  

 احم توي گوشم مي پیچید:  فشارم افتاده بود  و صداي اون مز
خوب گوش کن ببین چي بهت  مي گم دختره بي ستتروپا  ....یا امشتت  این -

 عروسي رو بهم مي زني 
 و گورتو از این شهر گم مي کني ..  
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یا یه راست برگه رو بر مي دارم و  یه نسخه کپیشو  اول مي فرستم  خونه یوسف 
 جونت و  به اطالب 

 ه*ر*زه اي هستي ...   همشون مي رسونم که تو چه
بعدم  براي صتترف شتتیریني و شتتام همگي میایم عروستتي معشتتوقه یوستتف 

 سلحشور ....خدابیامرز 
  

 سرم به دوران افتاد...ترس  لحده اي ولم نمي کرد ...  
  

                     
  

با چرخش اخر و پایان اهنگ طوري که کسي نفهمه امیر حسین بازومو چسبید 
 نیفتم  که اون وسط

ست  شتن د شه .....همه دا ضعم بهتر ب ستادیم که و ..چند ثانیه اي همون جا ای
 مي زدن و امیر حسین 

 بهشون  لبخند مي زد   
شتتاید این بهترین راه براي اروم کردن خودشتتم بود ...کاش منم مي تونستتتم 

 لبخند بزنم ...اما دیگه جونم 
 وم و قرار نداشتم ..   در اومده بود..از ارایشگاه به بعد لحده اي ار

امشتت  به اندازه تمام ستتالهاي عمرم پیر شتتده بودم ...هیچ وقت انقدر بهم 
 اضطراب وارد نشده بود ..زیر 

 دلم از شدت  اضطراب و ترس درد گرفته بود و داشتم  تحملش مي کردم 
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شیدم ...امیر  سمت جایگاه ک سر جامون به  ستن  ش سختي خودمو براي ن به 
 ب*ه*لمو حسین محکم زیر 

 چسبیده بود..تنها هنرم این بود که نمي راشتم اشکم در بیاد   
شد  شت می ش  دا شده بودم که ام شودني  شب مرتک  گ*ن*ا*ه نابخ بي 

 بدترین ش  زندگیم !!!  
شدن  و به   شون بلند  سین کنارم ... مادر و پدر یوسف از جا ستن امیر ح ش با ن

 سمتمون اومدن قبل از 
 حسین از یکي از خدمه  براي من یه لیوان اب خواست   نزدیب شدنشون امیر

  
 با هر قدمشون بند بند وجودم از هم گسسته مي شد   

چشتتمامو بستتتم و باز کرم ...چونه ام مي لرزید ... امیر حستتین دستتتمو توي 
 دستش گرفته بود و سعي 

 مي کرد ارومم کنه ...چهره ش به ندر اروم بود   
ن به احترامشون از جاش بلند شد که پدر یوسف بدون با ایستادنشون امیر حسی

 سالم و تبریکي  رو 
 بهش  گفت :  

 خیلي ازت  دلخورم   -
  

 امیر  حسین کمي  رنگ پریده بهش خیره موند  
 فاتحه امو  خوندم ...بدتر از این نمي شد...  
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مادرش نگاهي به من انداخت و بعد خیره به نگاه به ظاهر اروم امیر حستتین 
 فت :  گ
ست - سف این همه با هم دو سمش بود ؟تو و یو منم مثل مادرت ...اخه این ر

 بودید ..اخه چرا؟ 
  

 حلقه هاي اشب توي چشمام جمع شد که پدرش به سمتم خم شد و گفت :  
این اقا داماد خیلي مرد خوبیه ...فقط نمي دونم چرا انقدر بي معرفت شتتده -

 که دلش نیومده ما رو 
 دعوت کنه   براي عروسیش 

  
                 

  
  

 کاش مي تونستم از درد فریاد بکشم و از اونجا فرار کنم   
 مادرش لبخند به ل  داشت :  

حاال ما باید از کس دیگه اي  بشتتنویم که عروستتي بهترین دوستتت  یوستتفه  -
 ..داشتیم اقاي دکتر ؟  

ن چه ونش بدم ...ایبدنم از ترس گرخت شده بود و واقعا دیگه نمي تونستم تک
 عذابي بود که تمومي 

 نداشت ؟  
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 امیر حسین سعي کرد اروم باشه و لبخند بزنه :  
شید..وگرنه کي - شته با شو ندا شاید دل و دماغ صد بي ادبي نبود ..اما گفتم  ق

 بهتر و  عزیز تر از شما  
 مادرش به سمت خم شد و با لبخند گفت :  

تون خوشحالم ...کاش یوسفم بود و توي خوشبخت بشي دخترم ...خیلي برا-
 خوشحالیتون سهیم 

 مي شد   
اشکم داشت در مي اومد طرفي که نیت کرده بود عذابم بده و نذاره از عروسي 

 چیزي بفهم ....خوب 
 تو کارش موفم شده بود   

  
 ببخشید که مي پرسم کي به شما گفت ؟  -

سین با چهره اي  مثال  سوالي بود که امیر ح سیده این  سف پر خندون از پدر یو
 بود:  

یکي از بچه هاي بیمارستان براي احوال پرسي به خونه زنگ زده بود که بعدم -
 گفت امش  ش  

عروستتیتونه ...ما هم دیگه وقت تلف نکردیم و گفتیم هر چه زودتر خودمونو 
 برسونیم ..که حداقل با بودن 

    توي مراسمتون کمي از محبتاتونو جبران کرده باشیم
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 امیر حسین متعج  گفت :  
چه جال  ... میشه اسمشو بگید که بتونم ازش براي این محبتش تشکر کنم -

 ..اخه ما همه رو دعوت 
 کردیم ...نباید کسي از بچه هاي بیمارستان از قلم افتاده باشه  

 پدر یوسف لبخندي زد و گفت :  
 دکتر اقبالي   -

 با تردید پرسید:   رنگ از صورت من پرید  و امیر حسین
  

                 
  

 اقاي دکتر اقبالي ؟  -
  

 مادر یوسف لبخندي زدي و گفت :  
 بله دکتر ..اقاي محترمي بودن ..خدا خیرش بده ..حداقل باني خیر شد   -
  

نفستتم دیگه باال نمي اومد..خدمتکار لیوان اب به دستتت به ستتمتمون اومد 
 ..امیر حسین به روشون 

 زد و گفت :   لبخندي
باید از دکتر کلي تشتتکر کنم که چنین محبتي در حقم کردن ..و باعک شتتدن -

 در مراسم حضور داشته 
 باشید   
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 هر دو با لبخند هدیه اي که توي یه جعبه مخملي بود و به سمتم گرفتن   

دستامو به سختي بلند کردم و با ته مونده جونم به روشون لبخندي زدم و تشکر 
  کردم  

  
شت و به  سیني بردا سن لیوان ابو از توي  شون ...امیر ح شدن کمي بعد با دور 

 سمتم گرفت و گفت :  
 نگران نباش ...اونا از هیچي خبر ندارن  -
  

نگران نباشم ...این چیزي بود که اون  ازم مي خواست ..اما نمیشد..همه بدنم 
 از استرس و ترس شل 

 و گرفته شده بود...  
  

ي هستتت  مي خواد امشتتبو به دوتامون زهر کنه ...فقط نمي دونم طرف هر ک-
 این وسط دکتر اقبالي 

 چیکاره است ؟خودشه یا کس دیگه   
  

 چشمامو بستم و سعي کردم به چیزي فکر نکنم تا باعک در اومدن اشکم نشه  
 سرشو بهم نزدیب کرد و دستمو توي دستش گرفت و با لبخند گفت :  
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صیغه نامه اي- ست ...با اومدن پدر و مادر یوسف مطم ن  هیچ  هم  در کار نی
 شدم که یه بولف بوده تا 
 بتونه مراسمو بهم بریزه  

  
                     

  
ستقامت  شه ..تمام ا سم تموم ب ستم مرا ستم حرفي بزنم ..فقط مي خوا نمي تون

 از بین رفته بود  
 سرشو بیشتر بهم نزدیب کرد:  

 و کمي دراز بکشي؟ ..داري پس مي افتي   مي خواي بریي باال-
  

 سرمو اروم تکون دادم و گفتم :  
 فقط خدا کنه این اخریش بوده باشه ...دیگه نمي تونم ..دارم دیوونه میشم -

دستمو بیشتر فشار داد و به ر*ق*صنده ها وسط سالن .با رهني اشفته .. خیره 
 شد   

  *** 
.و من فقط طاقت اوردم ..طاقت اوردم و مراسم تا پاسي از ش  ادامه داشت ..

 به اجبار لبخند به روي 
 لبهام  گذاشتم ...  

همه چیز عالي بود از مراستتم گرفته تا شتتام و پذیرایي از مهمونا..هیچي نقص 
 نداشت ...مراسم خیلي 
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 خوب برگزار شده بود و کسي متوجه چیزي نشده بود   
مونده بود ...براي ستتوار شتتدن به اما من از شتتدت  ستتردرد تاب و تواني برام ن

 ماشین در میان شوخي 
سختي حفظ مي  هاي امیر علي و گاهي مهمونا لبخندي مي زدم و ارامشمو به 

 کردم ...  
اما در پس خنده ها و شتتوخي هاي امیرعلي با شتتناختي که در این مدت کم 

 ازش پیدا کرده بودم 
ان کرده که با خنده قصتتد فهمیده بود یه چیزي وجود داره که اونو امشتت  نگر

 توي پنهان کردن نگرانیش  
 داره   

  .. 
حتي امیر حستتینم همینطور بود ..بیچاره امیر حستتین که از چند طرف داشتت 

 بهش استرس وارد مي 
 شد  و دم نمي زد   

ست ....از همه خداحافدي کرده  سین درو برام ب شدم امیر ح شین که  سوار ما
 بودم همه خوشحال 

 اهمون مي کردن ..  بودن و نگ
  

شین  ستن دنبال ما شدن  اونایي که مي  خوا سوار  شدن و  صه با جا به جا  خال
 بیان .... امیر حسین به 

http://www.roman4u.ir/


 1503 عبور از غبار

راه افتاد...ستترم درد مي کرد..دل درد امونمو بریده بود...بدنم ستترد ستترد بود 
 ...از این همه درد.... 

 کرده بودن ...  پلکهاي خسته از دردم .... تمایل شدیدي به خواب پیدا 
امیر حسین برعکس   مراسم که  همش لبخند مي زد و با همه خوش و بش مي 

 کرد ..توي ماشین  
کامال  سکوت کرده بود و حرفي نمي زد و گاها از اینه به پشت سر و گاهي هم 

 به  ب*ه*ل دستش 
 نگاهي مي نداخت ..  

  
   
  

ن ...امیر حستتین قصتتد ماشتتینا بوق مي زدن ...و بعضتتیا دستتت تکون مي داد
 خیابون گردي نداشت ..حالم 

 رو مي فهمید.و یکراست مسیر خونه رودر پیش گرفته بود .  
  

کان رو نمي فهمیدم    مان و م که چیزي از ز قه اي  ند  دقی گذشتتتت چ عد از  ب
 دستشو از روي دنده 

برداشتتت و دستتت بي حالم که با ناتواني انتهاي دستتت گل رو گرفته بود توي 
 گرفت ...و با دستش 

 تعج  نگاهم کرد:  
 چرا انقدر  سردي ؟  -
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تا اونجایي که امکان داشتتتت ...و بي حالیم بهم  اجازه مي داد به  ستترم  رو 

 سمتش چرخوندم  
شتم ... نگاهمو  ست ....حال حرف زدن ندا ش صور تش ن از نگاهم بهت توي 

 ازش گرفتم و دوباره  به 
 خیابون خیره شدم .  

 علي به خاطر افت ناگهاني سرعت ماشین ازمون جلو زد..  ماشین امیر 
 امیر حسین نگران ماشینو به سمت خیابون هدایت کرد و متوقفش کرد ... 

  
صورتم  شت ... ستش رو روي گونه ام گذا شت د شین ..پ ستادن ما به محي ای

 داه بود ...دوباره سردي 
 دستمو لمس کرد و نبضمو گرفت   

  
 ..یه ده دقیقه دیگه .. تحمل کني رسیدیم خونه   فشارت باز افتاده .-

ماشتتین امیر علي رو دیدم که با ایستتتادنمون کمي جلوتر ایستتتاد و همزمان 
 گوشي امیر حسین زنگ 

 خورد   
 زود گوشیشو جواب داد:  

 نه چیزي نیست ..شما حرکت کنید ماهم االن حرکت مي کنیم   -
  ..... 
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برو ...تا قبل از ما جلوي خونه باش ....خودت  نه ..من ندیدم ..تو یکم جلوتر-
 راست و ریستش کن ... 

 فهمیدي که ؟  
  ..... 
 باشه ..االن راه مي افتیم   -
  

   
  

...گوشیش رو روي داشبورد گذاشت  و کمي خودشو رو به سمتم کشوند...از 
 اینکه باز قراره اتفاق 

 دم ..  بدتري بیفته ..با ترس به رو به روم خیره شده بو
دستاشو بلند کرد و صورت رنگ پریده و غرق در  اضطرابمو توي قاب دستاش 

 گرفت و به سمت خودش 
 چرخوند و  با لبخند  بهم خیره شد:  

 تموم شد ...همه چي ...ببین طرف هیچ غلطي هم نتونست بکنه  -
  

 کاش مي تونستم این حرفو با ته وجودم باور کنم ..اما نمي تونستم ...  
 آوا ...به من نگاه کن   -
  

شمامو حرکت  سختي چ شده بود...به  ِسر  بي حال بودم ...تمام بدنم از ترس 
 دادم و نگاهش کردم 
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.....توي عمم چشتتماش فرو رفتم ....حاال این مرد.....  همستتر و مرد زندگیم 
 شده بو د  

  
 دیگه هیچ اتفاقي نمي افته ...بهت قول مي دم   -
  

ست ..لبخندي که نمي دونم از ترس لبخند کوچیکي  گ ش شه لبم بي محابا ن و
 بود یا دلداریش ..  

نگران نگاهم مي کرد لبهامو به هزار مصتتیبت  حرکت دادم ..نفستتم به زور باال 
 مي اومد:  

  
 حرکت کن ..همه کم کم دارن نگران میشن   

  - 
به راه  اشت وچند ثانیه اي بهم خیره نگاه کرد و بعد دستاشو از روي صورتم برد

 افتاد ...  
  

باره  ستترچرخوندم و  به بیرون خیره شتتدم ...هنوز نگران  حرکت که کرد.. دو
 بودم   

سر  صال نفهمیده بودم از کدوم طرفه  .... سترس ا شو با اون همه ا سیر خونه ا م
 خیابون اصلي که 
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شي امیر صداي زنگ گو شده بود ن ....که دوباره  شینا کم  سیدیم ..تعدا د ما  ر
 حسین بلند شد ..انتهاي 

 دسته گلو محکم فشار دادم ....چشمامو بستم و باز کردم 
 چي شده ؟  -
  

   
  
  

بهش خیره شدم ....چهره اش یه جوري شد...و نفسشو رو سعي کرد با ارامش 
 بده بیرون ...  

 خیلي خ  ..خودتت درستش مي کني یا خودم بیام ؟  -
  

باال و پایین مي رفت و به جمعیتي که جلوي  از ترس ... قفستته ستتینه ام مرت 
 در خونه ایستاده بودن 

 خیره شده بودم    
گوشي رو خاموش کرد و چند لحده اي به فرمون و بعد به جمعیت ..خیره شد 

 ..همزمان به من 
 نگاهي انداخت و گفت :  

 کاش کسي تا اینجا نمي اومد  --
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شید ..دنده رو جا به جا  صورتش ک ستي به  سعود و د کرد و به راه افتاد .. امیر م
 حنانه کنار هم نگران 

ایستتتاده بودن ...پدر و مادرم هم همراه حمید به ماشتتین ما خیره بودن ...چند 
 نفري از فامیالهاي امیر 

 حسینم بودن ...کال یه  نفري میشدن   
  

 ههنوز به در خونه نرستتیده بودیم که توي یه کوچه فرعي امیر علي رو دیدم ک
 جلوي یه ماشین مدل 

باال رو که قبال جلوي در خونه پدر و مادر امیر حستتین دیده بودم گرفته  بود و 
 دستاشو از دو طرف باز 

 کرده بود و مانع راه دادن به کسي که مقابلش ایستاده بود میشد   
سین  شد که افاق با دیدن امیر ح شون خیره  ستاد و به سین با تعج  وای امیر ح

 لي رو محکم  ... امیر ع
پس زد و خواست به سمت ماشینمون بدوه ...که از پشت سر امیر علي بازوشو 

 چسبید و 
 نذاشت ..امیر حسین عصبي نگاهشو ازش گرفت و به راه افتاد   

  
امیر  مسعود که متوجه جو شده بود صداي ضبط ماشینشو زیاد کرد...و تالش 

 کرد حواس همه رو پرت 
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ن همه که متوجه قضیه نبودن شروب به سوت زدن و دست کنه ....با توقف ماشی
 زدن کردن  

 رنگ و روي امیر حسینم کمي پریده بود ..اما خوب حفظ ظاهر مي کرد   
  

خونه امیر حستتین یه خونه  ویالیي بزرگ  بود ...در حالي که من همیشتته فکر 
 مي کردم باید یه خونه 

 اپارتماني داشته باشه .....  
قع ستتوار شتتدن از پدر و مادرم و بقیه خداحافدي کرده بودم و توي مراستتم مو

 حاال همه فقط براي 
 همراهي تا اینجا اومده بودن ..در بزرگ خونه براي ورود ماشین باز شد ...  

  
                 

  
 نگاهي به عق  و کوجه فرعي انداختم ...که امیر حسین بهم گفت :  

  بابتش ازت معذرت مي خوام ... -
  

فکش منقبي شده بود ....اشکم مي خواست در بیاد ...هیچي نگفتم ...کاش 
 همه مي رفتن و مي 

 راشتن ما به حال خودمون باشیم ...  
 دستشو براي لمس دوباره دستم بلند کرد..هنوز فشارم پایین بود   
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نگران از وضتتعیت موجود....ماشتتین رو به داخل روند ... بقیه هم اروم وارد 
 شدن ..  حیاط 

شم  سمتم اومد و درو باز کرد و کمکم کرد تا  پیاده  شد و به  سین پیاده  امیر ح
  ... 

  
همه براي تبریب گفتن و خداحافدي جلو اومدن ...امیر حستتین منع کرده بود 

 که برنامه اي توي خونه 
یان و  خودش برگزار بشتتته ...و همه در حد همون خداحافدي مي تونستتتن ب

 ر*ق*ص و خبري از بزن و ب
شتتتادي نبود ...البته این خواستتته ....دقیقا قبل از حرکتمون به ستتمت خونه 

 توسطش گرفته شده بود 
  

پدرم جلو اومد ..بغضتتم شتتدت گرفت ...اما مثل چند ستتاعت قبل ..خودمو 
 کنترل کردم و نذاشتم اشکي 

جاري بشتته .....حتي نفهمیدم چطور با هاش خداحافدي کردم . ...دستتت و 
 مي لرزید....وقتي از پاهام 

آ*ه*و*شتتش در اومدم با امیر حستتینم خداحافدي کرد ...اونم خیلي گرم و 
 صمیمي   

شد و به  به در نگاهي انداختم امیر علي هنوز نیومده بود.. حنانه متوجه نگاهم 
 روم لبخند زد و منو 
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 توي آ*ه*و*ش گرفت و گفت :  
 خوشبخت بشي عزیزم   -

 دت بغي و درد گلو  صدام در نمي اومد  لبخند زدم ..دیگه از ش
  

بیست دقیقه ایستادنمون توي حیاط طول کشید که خداروشکر همه قصد رفتن 
 کردن ...با خروجشون 

تنها امیر مستتعود و حنانه مونده بودن ..که اوناها  هم قصتتد رفتن کردن ...امیر 
 حسین همراهشون به 

 همچنان خبري از امیر علي نبود  سمت در رفت .. هر سه نفر  نگران بودن ...و 
کمي که گذشتتت با خروجشتتون ...امیر حستتین اروم درو بستتت و به ستتمتم 

 چرخید   
  

خیره نگاهش کردم ..توي ستتکوت مطلم حاکم بر فضتتا... بهم لبخند زد ..اما 
 من از ترس هیچ کاري نمي 

 تونستم بکنم ..نه لبخندي ..نه حرفي ..نه واکنشي ...فقط نگاهش کردم  
  

   
  

 به سمتم اومد   
 در یب قدمیم ایستاد و با همون لبخند دستشو به سمتم دراز کرد   
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هر ان نزدیب بود اشتتکم در بیاد..بالخره تموم شتتده بود ..و من چقدر در این 
 چند ساعت عذاب کشیده 

 بودم 
شده بود ...و  شروب  شده اش خیره مونده بودم ...زندگي جدیدم  ست دراز  به د

 ید همه چیمو من با
سمت جلو حرکت مي  شتم و به  سته بود  مي را سین ب شت دري که امیر ح پ

 کردم ... 
اروم و بي حال دستتتمو بلند کردم و توي دستتتش گذاشتتتم ..حم نداشتتتم با  

 احساسات این مرد بازي 
 کنم ...حم نداشتم دلشو بشکنم 

  
سنگ فرش هاي لبخندش بیشتر شد ...و بي حرف ... ...با قدمهاي اروم  روي 

 بزرگ حیاط که بینشون 
سبزه هایي سبز  در اومده بود  به راه افتادیم ...حیاط بزرگي بود ..نماي خونه با 

 اون معماري قشنگش 
 دیگه  جاي حرفي رو براي کسي   باقي نمي راشت ... 

  
از چند پله تمیز و خوش نماي جلوي خونه باال رفتیم ...و مقابل در ایستتتادیم  

 میر حسین درو باز .... ا
 کرد ...در و که باز کرد با لبخند دستمو رها کرد و گفت : 
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 به خونه خودت خوش اومدي  -
  

با مکک لحده اي به داخل خونه خیره شتتدم ......باورم نمیشتتد همه چي تموم 
 شده باشه ...قدم 

 کوتاهي برداشتم و داخل  شد... 
گل دیده میشتتد ..بوي گال و تمام چراغاي خونه  روشتتن بود و هر جاي خونه 

 فضاي دلباز خونه ...وحشت 
و ترس دقایم پیشمو داشت از بین مي برد ... پشت سرم امیر حسین وارد شد و 

 درو اروم بست  
  

چند ماه پیش هرگز با خودم  پیش بیني نمي کردم که تا اخر عمر باید با استتتاد 
 اخموي دانشکده  

 زندگي کنم .. 
ره اش اشتباه فکر مي کردن ..استادي که اگه نبود ...باید از استادي که همه دربا
 ترس بي ابرو شدن 

از این شتتهر و ادماش فرار مي کردم ..استتتادي که هنوز نمي دونستتتم چقدر 
 دوستش داشتم  
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اما همه ي اینا انتخاب خودم بود..براي حفظ ابروي خودم و یوسف ..بنده خدا 
  که گ*ن*ا*هي نکرده بود که

حاال بخوام باهاش بد تا کنم و تازه احساس کنم دوسش دارم یا نه ....حاال اون 
 همه چیم بود ..بغي 

 ازارم مي داد  
  

از کنارم عبور کرد  و به ستتمت هال رفت و به حرف اومد تا همه ي ناراحتیا و 
 عذاباي چند ساعت قبلو 
 یه جوري کم رنگ کنه : 

شد...حنانه - ضع خونه همه چیز خیلي هولکي  سعي کردن کمي به و و مامان 
 برسن ..خودت که 

 نیومدي  
  

 به سمتم چرخید لبخند کوچیکي روي لبهاش بود: 
 بعدا  اگه خواستي مي توني هر چي رو که دوست نداشتي عوض کني -

سعي کردم به روش لبخند بزنم ..کاري که از ابتداي مراسم نتونسته بودم بکنم 
 و اون کرده بود 

 واب و بقیه اتاقا  از این طرفه ... اتاق خ-
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هر دو مي خواستیم بهانه اي براي حرف زدن داشته باشیم ...اون تالش مي کرد 
 و من نه ...بغضم 

 وزنه شه بود و به پاهام بسته شده بود و راه رفتنو ازم سل  مي کرد .. 
 ...به سختي  

 به دنبالش رونه شدم ..مي خواست به حرف بیام 
  

شید و در چهارمي رو باز بعد از  شون دادن چندتا از اتاقا....لبخندي به روم پا ن
 کرد  و اولین چیزي که به 

که ... نو  نار پنجره بود...و رو تختي  خت دو نفره بزرگ  ک چشتتمم خورد  ت
 بودنشو داشت ... فریاد  مي زد  

  
وارد اتاق شتتدم ...امیر حستتین ستتکوت کرده بود...حرف زدن برام ستتخت و 

 ب اور شده بود...نتونستم عذا
 به سمتش برگردم و حرفمو بزنم .. 

  
شي از بغي  صداي گرفته و بم نا سایل توي اتاق با  همونطور خیره به کمد و و

 این چند وقته ام گفتم : 
 قشنگه -
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 مکک کوتاهي کرد و گفت : 

 مي دونم خسته اي .. یه دوش بگیر و بخواب  -
گاز گرفتم ...تمام این عذابا براي رستتیدن به این خونه و لبم پایینمو و از داخل 

 این زندگي بود ...یه دفعه 
شمام مقابلم نقش  شدن چ سته  سف  با ب سته یو ش گاه  چهره به خون ن ناخودآ

 بست  
ست خیره  صدایي که تهش داد مي زد گریه ا ...نزدیب بود به هم هم بیفتم ..با 

 به میز توالت  قشنگ 
 اتاق گفتم : 

 خسته نیستم ...فقط یکم سرم درد مي کنه  نه -
  

شت از بین مي  سکوت من ..طاقتمو دا سین و  سکوت امیر ح سکوت خونه ..
 برد ..به سمتش برگشتم .. 

کت و شلوار خوش دوخت توي تنش ...منو به یاد  تیپ زدناي یوسف انداخت 
 ..نمي دونم چرا همش به 

ستم  شمامو ب سف مي افتادم ...دوباره چ سفي یاد یو که از یادم بره که روزي یو
 هم بوده 

وقتي چشتتمامو باز کردم فاصتتله اشتتو با من کوتاه کرده بودم و در یب قدمیم 
 ایستاده بود و توي چشماي 
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 قرمزم که بس بهشون فشار اورده بودن خیس نشن ...خیره شده بود 
  

 روم نمیشتتتد بهش نگاه کنم ..زندگي اونم این وستتط رو هوا بود..نزدیب بود
 امش  با ابروي چندین و 

 چندین ساله اش بازي کنم و به فناش بدم ... 
 دوست داري گریه کني...گریه کن ..نگه  اش ندار -
  

 لبهام بهم فشردم ..و نگاهمو ازش گرفتم 
 گریه کن -
  

مایي کردن و اون  به خودن تاد و حلقه هاي اشتتتب شتتروب  به لرزه اف چونه ام 
 سکوت کرد ..خیلي امروز 

 فشار اومده بود  بهم 
  

قطره اول که از گوشتته چشتتمم فرو افتاد...نگاهشتتو از من گرفت ...طاقت این 
 چند وقتم  تموم شد...و از 

اونجایي که فاصتتله بینمون نمونده بود با هم هم گریه ام ستترم  روي ستتینه اش 
 گذاشتم و با دستهاي 

 بي جونم براي نگه داشتن تعادلم ..اروم بازوهاش چسبیدم  
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قدمي جلوتر اومد و  دستتتاشتتو بلند کرد و منو کامل توي آ*ه*و*شتتش گرفت 

 ...با شدت گریه ام ..آ*ه*و*شش 
تنگتر میشتتد..بوي ادکلنش توي بینیم پیچید..حس ارومش انگار داشتتت توي 

 منم نفور  پیدا مي کرد... 
  

 این زندگي مال من و باید تمام خاطره هامو با یوستتف از یاد مي بردم ...حاال
 امیر حسین بود..نه 

یوستتفي بود و نه هومني..و نه شتتخص دیگه اي... زندگي که باید حفدش مي 
 کردم ...با تمام 

 نامالیماتش و دوست نداشتنهام 
 حرکت اروم دستش روي کمرم فقط حس ارامشو بهم مي داد  
سرم رو ب سختي از روي نباید روز اول رو از همین حاال خراب مي کردم .... ه 

 سینه اش برداشتم و خیره 
 به پیرهنش گفتم : 

 ببخش -
 هنوز توي ب*ه*لش بودم که با لبخندي گفت : 

گشتتنه ات نیستتت .....نه من چیزي خوردم نه تو ....شتتام چي دوستتت داري -
 سفارش بدم ؟یه جایي رو 

 مي شناسم که این موقع شبم غذاهاش حرف نداره  
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اشتم ..اگه به خودم بود شاید با یه ارام بخش به استقبال دل و دماه هیچي رو ند

 خواب مي رفتم 
 فرقي نمي کنه ..هر چي که خودت مي خواي  -
  

ست دیگه اش زیر چونه ام  ستش هنوز روي گودي کمرم بود با د در حالي که د
 رو گرفت و سرمو کمي 

 باالتر برد و  در یب فاصله یب وجبي صورتم گفت : 
 دت بگي .. نه ..باید خو-
  

 .به لبخندش ..با چشماي گریون لبخند تلخي زدم و گفتم : 
 من جوجه مي خوام -
  

 خندید 
 حاال شد...کمکت کنم لباستو در بیاري؟ -

لحده اي خیره بهش نگاه کردم ..باید از این به بعد با همه چي کنار مي اومدم 
 ...من به اجبار زنش 

 نشده بودم 
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هاش به ارومي به سمت پایین ُسر دادم و کمي ازش فاصله دستامو از روي بازو
 گرفتم 

دست بلند کرد و شنلمو به اهستگي  از روي سر و شونه هام برداشت ..و لحده 
 اي  بهم خیره موند 

  
نگاهش کردم ...نگاهش اروم از  روي صتتورت  به ستتمت  گردن و شتتونه هام 

 عریانم  حرکت کرد  و دوباره 
 . به چشمام برگشت ..

نفستتم رو حبس کردم و نگاهمو ازش گرفتم  و  به ارومي چرخیدم .... بهش 
 پشت کردم . و چشمامو 

 بستم .. 
  

 این لحده ها اصال برام شیرین نبودن ...فقط عذاب بود و بغي .. 
حرکاتشتتو از توي اینه مي دیدم ...شتتنلو روي مبل نزدیب  به در گذاشتتت و 

 دوباره دستاشوبلند کرد و 
 تورو  گرفت و کنار زد .. گوشه  

شد..کمي  سرد  شتاش روي گردنم تمام بدنم  سر انگ ساس  تنم لرزید و با اح
 سرم رو خم کردم و اون  

زی  لباس ستتفید ستتاده ام  و در عین حال زیبا م رو با ارامشتتي عذاب اوار به 
 سمت پایین کشید 

http://www.roman4u.ir/


 1521 عبور از غبار

ردم حبس کچشمامو بسته ام و محکم بهشون  فشار دادم  و نفسم رو  تو سینه 
 که هنوز زی  لباس 

 به نیمه نرسیده رهاش کرد و گفت  : 
من مي رم غذا ها رو سفارش بدم ....دیگه .فکر  کنم  بتوني  بقیه رو   خودت -

 انجام بدي .. 
چشتتمامو یهو باز شتتد و اون به ستتمت در رفت ...از جام جم نخوردم ..امیر 

 حسین در کمتر از یب ثانیه  
 رج شد و درو بست  بي حرف از اتاق خا

  
وسط اتاق بدون هیچ عکس العملي ایستاده بودم ...چه شبي بود امش  ...پر 

 تنش و پر استرس 
 ..حاالم که امیر حسین تنهام گذاشته بود... از خودم و از کارم بدم اومده بود...  

  
شد ...ناراحت به  سمت تخت حرکت دادم ....نباید اینطوري مي  شمامو به  چ

 رخیدم ...کامال سمت در چ
 بسته شده بود ..ل  پایینمو گاز گرفتم و توي فکر فرو رفتم   

  
حتما کار بدي ازم سر زده بود که دوست نداشت کنارم باشه ...اخه کار بدتر از 

 این که جلوش زده بودم 
 زیر گریه ....  

 سرمو با ناراحتي تکون دادم   
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حت نبودم ... هاش را با که اصتتال  ن  دو با این جا ما این برخوردارو هم از  ا
 طرفمون دوست نداشتم ...تند 

برگشتم و از توي اینه ....به خودم ... به لباسم ... به ارایشم ... به چهره غرق در 
 نگرانیم خیره شدم 

  
دلم نمي خواستتت من باعک ناراحتیش بشتتم ..یا اینکه مدام بخواد مراعاتمو 

 بکنه ...حاال که ازدواج کرده 
یم ..اگه خیلیم ستتخت بود باید به زندگي عادیمون برمي گشتتتیم ...زیپ بود

 لباسمو خیلي کم پایین 
 کشیده بود.. 

  
شده بود ...اونطور بزنم زیر گریه و همه چي رو به یاد بیارم  شار امروز باعک  ف

 ..حتي یوسفي که دیگه 
 نمي خواستم بهش فکر کنم ...  

  
ین چیزا مثال نمي خواستتت اهمیت بده هر چقدرم موحد خونستترد بود و به ا

 ..بازم مرد بود و بي تردید 
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 باعک ناراحتیش مي شد   
  

قدمي بیرون رفتم  ند  باز کردم ..و چ مت در رفتم و بي معطلي درو  به ستت
 ....خبري ازش نبود   

  
 ...سالن پذیرایي رو رد کردم و از یه راهروي نسبتا بزرگي عبور کردم .. 

س الن دیگه وجود داشت و کمي اونور ترش یه اشپزخونه بزرگ بعد از راهرو یه 
 با تمام امکاناتش 

..پشت به من ...به لبه میز توي اشپزخونه تکیه داده بود و یه لیوان اب تو دستش 
 بود 

کتشو در اورده بود و بي حرکت در حالي که به لیوان توي دستش فشار مي اورد 
 به نقطه اي نا معلوم 

 خیره شده بود  
  

متوجه حضتتورم نبود...مي شتتناختمش ...به ظاهر اروم ... اما از درون بهم 
 ریخته بود..اروم در حالي که 

 خودمم هم حال خوبي نداشتم به سمتش رفتم ..  
  

سختي  شت که به  قلپ دیگه اي از اب لیوان رو خورد و لیوان رو روي میز گذا
 به حرف اومدم ....یهویي 
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سمتم چرخید..گفتنش برام سخت بود ...اما باید متعج  از حضورم سریع به 
 یه جوري این فاصله 

 هایي که خودم باعک و بانیش شده بودم رو از بین مي بردم :  
  

 تنهایي نمي تونم درش بیارم   -
  

                   
  
  

 شوک زده نگاهم مي کرد   
  

 صورتم رنگ به رنگ شد و با خجالت گفتم :  
  

 ني ؟  میشه کمکم ک-
  

 با کمي رنگ پریدگي دستي به پیشونیش کشید و گفت :  
  

 هنوز غذا سفارش ندادم  -
  

 انگار نفهمید چي گفتم ....به روش لبخند زدم :  
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 خوب یه چیزي درست مي کنم ..  -
  

 بهم خیره نگاه مي کرد ...  
  

فت که گوارد اشپزخونه شدم و نزدیکش رفتم ..لبخندمو هنوز حفظ کرده بودم 
  : 

  
 بهتري ؟سردرد خوب شد؟  -
  

 مثل خودش به لبه میز تکیه دادم و گفتم :  
  

 ممنون ...بهترم  -
 

باره به رو به روش  نمي دونم چرا نمي خواستتتت م*س*تقیم نگاهم کنه ...دو
 خیره شد :  

  
 حوصله عمالي فردا رو ندارم ..خیلي خسته ام -
  

من فقط به نیم رخش خیره شتتده بود..و  لبخندمو بیشتتتر کردم ...برعکس اون
 نگاه ازش نمي گرفتم :  
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 خوب نرو..بسپارش به علیان  -
  

  - 
  

 نفسشو اروم بیرون داد و گفت :  
  

 نمیشه که ...چیزیم به صبح نمونده   -
  

 دست به سینه شد و بالخره به من نگاه کرد که بهش گفتم :  
  

چند وقته کشتتیدي... واقعا ازت ممنونم براي همه زحمتایي که امشتت  و این -
 ...هیچ کسي چنین 

  -محبتي رو نمي تونست تو حقم کنه که تو کردي ....ممنونتم 
 سرشو بیشتر به سمتم چرخوند و لبخندي زد و گفت :  

  
 موهات خیلي بلنده .... از موي بلند خوشم میاد   -

نم ... دستي به موهاي به خنده افتادم ..دوست نداشت درباره این چیزا حرف بز
 درست شده ام 

 کشیدم و گفتم :  
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بنده خدا ارایشگر به زور جمعشون کرد ...چقدر پشت سرم غر زده باشه خدا -

 مي دونه  
  
  

                   
  

 لبخندش به خنده کوچیکي تبدیل شد و به نیم رخم خیره موندو گفت :  
  

که توي بیمارستان بازي مي کردي و من یادته اون روزي که با اون دختر کوچی-
 حرفاتونو شنیدم ؟  

  
 چشمام گشاد شد و با لبخند دندون نمایي بهش چشم دوختم 

  
 انقدر هول کرده بودي که خودتم نمي فهمدید چي مي گفتي  -
  

 سرمو از خجالت و خنده پایین انداختم و گفتم :  
  

   -اخه بد مچ گرفتي ...-
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شدم و تو همون حال یه د شماش با لبخند خیره  سرمو بلند کردم و توي چ فعه 
 گفتم :  

  
نگ - خه نمي دونم چرا ر یه حرفي بهش زده بودم ..ا اون روز همین طوري 

 چشماي تو...اومد تو ندرم 
...اون روز فقط یه بازي ستتاده بود .اما ...وقتي مچمو گرفتي و ستتر به ستترم 

 گذاشتي..خیلي ازت 
 مدت دورو برت نمي پلکیدم که باز اریتم نکني    ترسیده بودم ...تا یه

  
 خنده اش بیشتر شد و با دقت بیشتري به حرفام گوش کرد :  

  
اما از اینکه امروز پیش همون مرد چشتم عستلیم ..خیلي خوشتحالم ..چون -

 این حس امنیت و ارامشو 
 خیلي مدیونشم ...  

گا خاصتتي ن که امیر حستتین طور  هم کرد و خیره تو هر دو خیره بهم بودیم 
 چشمام اروم گفت :  

  
    -یه جفت چشم سیاه 
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 ...یه جفت چشم آسموني..یه جفت چشم سبز 
  

 خیلیا براي اینا شعر مینویسن  
  

 اما تو  
  

 صاح  اون چشماي قهوه اي ساده اي هستي  
  

 که شعرت رو تنها من میدونم  
  

 دم بیشتر شد که تکیه اشو از میز جدا کرد و گفت :  خیره تو چشماش لبخن
  

 بیا .....مي خوام یه جایي رو نشونت بدم -
  

سمتش  شدم ...خونه جالبي بود ..انگار هر ق شپزخونه خارج  سرش از ا شت  پ
 جدا بود ...سالن رو رد 

کردیم و از چندتا پله پایین رفتیم  ...کنجکاو  و بدون پلب زدن به دنبالش رونه 
 ده بودم که مقابل تنها ش

 در چوبي اونجا  ایستاد و با چشمکي گفت :  
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 کادوي من به تو   -
  

تعج  کردم ... اولین باري بود که مي شتتنیدم کستتي بخواد کادو ....یه اتاق 
 هدیه بده ..خنده ام گرفت و 

 اون گفت :  
 بازش کن دیگه   -

ستگیره گذا ستمو روي د شتم و درو باز کردم ...با شونه ها مو باال انداختم و د
 باز کردن در از چیزي که 

 مي دیدم چشمام چهارتا شده بود...با بهت و تعج   وارد اتاق شدم 
 اصال انتدار چنین چیزي رو ازش نداشتم ...  

  
                    

  
  

 با همون چشماي متعج  برگشتم و نگاهش کردم ..لبخندي زد و گفت :  
 خوشت میاد ؟  -
  

 پلکهامو چند باري باز و بسته کردم و گفتم :  
 اما من که همه اینا رو   -

 از کنارم گذشت و به سمت میز رفت و گفت :  
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 توي این دو هفته تمام وقتاي بیکاریم اینجا بودم ..تازه دیروز تمومش کردم   -
  

ست نوشته ام بود..توي ی سمت قاب روي دیوار رفتم ..اخرین د  هبا ناباوري به 
 قاب خیلي قشنگ 
 گذاشته بودش ...  

ضیا  سلیقه روي دیوار زده بود..بع شته هام رو قاب کرده بود و با  ست نو تمام د
 رو هم توي کتابخونه 

چیده بود..فضتتاي جالبي درستتت کرده بود...به خصتتوص با اون میز و اون 
 وسایل منبت کار ي شده که 

 مطم ن بودم همه رو از اصفهان گرفته بود   
اتاق مخصتتوص من ....و براي من ...فضتتاي معرکه اي داشتتت ...خیلي  یه

 ارامش دهنده ...بود  
 من که اون روز همه رو انداختم دور   -
  

 دست راستشو توي جی  شلوارش فرو برد و گفت :  
 خوب منم برداشتم ...  -
  

 هچقدر این کارش تاثیر خوبي روم گذاشتتته بود...از اینکه به کارام ارزش داد
 بود..غرق لذت شده بودم ..  

سرجام ایستاده بودم ...که .به سمت قابي که روي زمین به دیوار تکیه داده شده 
 بود رفت و خم شد 
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 و برداشت و در حال نص  کردنش روي دیوار گفت :  
من حاضرم همه چیمو بدم که یه روزي تمام یادگاراي دوره جوني و مجردیمو -

 بهم برگردونن  
 نا نبود که  داشتي دورشون مي ریختي ...؟  ..حیف ای

  
  

                    
  

 لبخندي زدم و گفتم :  
ممنون این کارت خیلي برام ارزش داشتتتت ...نمي دونم چطوري باید  ازت -

 تشکر کنم   
  

 قابو که سرجاش گذاشت قدمي به عق  رفت  و خیره به قاب گفت :  
دو ستته تا خوشتتگلشتتو بنویس و بهم بده حاال که ارزش داشتتت ...هفته اي -

 ...مثال یکي  براي اتاقم توي 
 بیمارستان ...یکي براي  اتاق خواب ... یکي براي ....  

 با خنده گفتم :  
 مي خواي پزشکي رو ب *و*سم و بذارم کنار که فقط براي تو بنویسم ؟  -

 سرشو شیطون تکوني داد و گفت :  
  فکر بدیم نیست ..خیلیم خوبه -
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و بهم خندید..که یه دفعه یاد بقیه وستتتایل توي جعبه افتادم و با نگراني بهش 
 خیره شدم ..چهره اش 

 اروم بود و به قابا نگاه مي کرد   
 این اتاق همیشه خالي بود ...بهترین جا براي این کاره ....  -

 برگشت و نگاهم کرد :  
 هیچ وقت خطاطي رو  کنار نذار -

اون وستتایل باید بهش توضتتیح مي دادم یا نه ...در هر  نمي دونستتتم در مورد
 صورت من اونا رو بیرون 

شته دارم  صد تو فراموش کردن گذ شون مي داد که ق ریخته بودم ...و خودش ن
  ... 

  
 ساعت چند عمل داري؟  -

 با ناراحتي شونه هاشو پایین داد و گفت :  
 صبح ...    -

 به ساعت نگاهي کردم و گفتم :  
 یه چیزي درست کنم بخور ...بعد بگیر بخواب ..تا  کلي وقت هست   پس -
  

 دستي به چشماش کشید و گفت :  
 باشه ..پس برم یه دوشي بگیرم و  لباس عوض کنم ..االن بر مي گردم   -
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 سري تکون دادم و اون از اتاق خارج شد   
و دست نوشته هام خیره شدم ...مرد عجیبي با خروجش از اتاق با روق به اتاق 

 بود ....با اون حجم 
 کارا چطور وقت کرده بود اینجا رو درست کنه .؟  

شپزخونه  سمت ا شکل گرفت و با همون لباس به  ..حس خوبي توي وجودم 
 رفتم ....چون کار زیادي 

نمي خواستتتم بکنم ...ترجیح دادم بدون عوض کردن لباس کارمو انجام بدم و 
 عد لباسمو عوض کنم  ب

نیم ستاعت بعد ..با اماده کردن یه غذاي حاضتري و ستبب به ستاعت نگاهي 
 انداختم و دیدم خبري از 

 امیر حسین نیست   
ستتنگیني لباس خستتته ام کرده بود ..به دنبالش به ستتمت اتاق خواب رفتم 

 ...ایستادم و ضربه ارومي به 
 در زدم ..اما جوابي نشدیم ...  

روي دستگیره گذاشتم و درو به ارومي باز کردم ..و در کمال شگفتي دستمو رو 
 دیدم .... دوش گرفته و 

 لباس عوض کرده ..غرق در خواب روي تخت به خواب رفته ...  
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به خنده افتادم ...مثال عروس و داماد بودیم و انقدر هیجان داشتتتیم ...هنوز 
 بهش خیره بودم ...چقدر 

... رهن من و خودشتتو از چیزي که من فکر مي راحت با تغییر مستتیر حرف 
 کردم منحرف کرده بود..  

  
ش   شو براي ام صال امادگی سختي که به خودم داده بودم ..اما ا هرچند با همه 

 نداشتم ..خیلي سختم 
 بود ...  

در مورد امیر حستتین نمي تونستتتم چیزي رو پیش بیني کنم ...درستتت مثل یه 
 بچه به خواب رفته بود 

نار زده بود رو روش .... که ک به طرفش رفتم ...و اروم پتویي  ندي زدم و  لبخ
 کشیدم ...  

هنوز ستتردرد داشتتتم ...دلم مي خواستتت منم بخوابم ..اما باید اول لباستتمو 
 عوض مي کردم ...لباسي که 

شم یه دوش اب گرم و یه  ضش کنم ...بعد ستم عو خودم به تنهایي هم مي تون
 خواب راحت 
صبح بود...حوله رو از دور موهام باز کردم  وقتي از حموم ساعت   در اومدم ..

 و به سمت تخت رفتم ...  
شده بودن ..پتو رو کنار زدم و از  این طرف تخت به  سنگین  شدت  پلکهام به 

 زیر پتو خزیدم ...در عین 
 حاال که از نزدیکي بیش از حد بهش حسي از شرم و سختي بهم دست مي داد  
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به راحتي بهم اجازه مي داد اما وجودش برا  م ...پر از ارامش بود..وجودي که 
 در کنارش روي همون 

تختي که خوابیده بي دغدغه و بدون نگراني دراز بکشتتم و پلکهامو روي هم 
 بذارم ...  

  
  

                     
  
  

چشتتمامو به اهستتتگي باز کردم ...و دوباره بستتتم ...احستتاس مي کردم خیلي 
 ..دوباره چشمامو خوابیدم 

 باز کردم ...و به رو به روم خیره شدم ..  
جاي خالي امیر حستتین نشتتون مي داد خیلي وقته که باید بیدار شتتده باشتته 

 ...سرمو چرخوندم  و به 
 اطرافم نگاه کردم ...  

جام نیمخیز  بت داشتتتت ..تو  هام هنوز کمي رطو چه خواب راحتي بود...مو
 شدم ...بوي عطر گال توي 

شد..دور تا بی شنگتر دیده می نیم پیچید ...حاال که روي تخت بودم نماي اتاق ق
 دورم پر از گل بود ..  
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سرمو چرخوندم و  همش کار حنانه بود ..تمام گلدونا  رو پر از گل کرده بود....
 به ساعت روي میز 

 عسلي نگاهي انداختم ..  بود   
شدم ....چقد شتم  و بهش خیره  ساعتو بردا و ر خوابیده بودم ...پتو ربا تعج  

 سریع کنار زدم  که دیدم 
 سیم تلفن کشیده شده و توي پریز نیست ..  

شیدم و از تخت پایین اومدم و از  ستي به موهام ک خبري هم از گوشیم نبود ..د
 اتاق خارج شدم 

 ....احساس کردم خونه از دیشبم بزرگتر شده ...  
سي شده بودم  که ک ساعت  مطم ن  سیم تلفن هاي  با دیدن  ست ... خونه نی

 دیگه رو هم کشیده 
 بود ...لبخندي به لبام اومد و به دور و  برم با کنجکاوي نگاه کردم ....  

چه دختر تنبلي شتتده بودم که انقدر خوابیده بودم و امیر حستتینم بیدارم نکرده 
 بود ..  

صل کردم ....وقتي  شو به پریز و سیم شدم و  سمت تلفن رفتم و خم  اف صبه 
 ایستادم ...با یه حس 

با روق  به حیاط و درختاي توي حیاط  خوب  پرده کنار میز تلفنو کنار زدم و 
 خیره شدم ..  

فضاي بیرون بي نهایت نشاط اور بود ...دلم مي خواست برم بیرون و از فضاي 
 بیرون حسابي لذت ببرم 
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سالن بعدي از ......با همون لبخند رو لبام ...پرده رو رها کردم و براي رف تن به 
 راهرو عبور کردم ...که 

 متوجه میز  اشپزخونه  شدم ...  
با تعج   مسیرمو تغییر دادم  و وارد اشپزخونه شدم ..میز صبحونه کامل چیده 

 شده بود ...خجالت زده 
 و  با لبخند ... ل  پایینمو گاز گرفتم ...  

ي از گردوي توي ظرف همه چي رو میز بود ...دستتت بلند کردم و  تکه کوچیک
 برداشتم و با خنده توي 

دهنم گذاشتتتم و همنطور که دستتتم تکه بعدي گردور رو داشتتت نزدیب دهنم 
 مي برد ... برگشتم و به 

 پله ها یي که مسیر اتاق دیشبي رو نشونم مي دادن خیره شدم ..  
و  مگردو رو سرجاش گذاشتم و از اشپزخونه خارج شدم ..و از پله ها پایین رفت

 درو اتاقو باز 
کردم ...فضاشو خیلي دوست داشتم ..مخصوصا میز کارو ...که ادمو تحریب 

 به نوشتن مي کرد ...  
 نفسي بیرون دادم  و لبخندي زدم و گفتم :  

 یب هیچ به نفع تو... استاد   -
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ست و دستتي به جا مدادي و قلما کشتیدم ....تصتویر صتورتش جلوم ن قش ب
 ...مي دونستم االن توي 

 اتاق عمله ...و تا بخوا د برگرده بعد از ظهره ...  
شد روي جا مدادي بود  شتام که هنوز براي لمس جا مدادي من  کاري  به انگ

 خیره شدم ..دستم بلند 
 کردم و به حلقه توي دستم نگاه کردم   

ین ستتال چقدر ...نمي تونستتتم بگم دقیقا چه حستتي داشتتتم ...توي این چند
 درباره اش بد فکر مي 

سي که مطم ن بودم بیش از هر کس دیگه  سرم بود...ک کردم ...و حاال اون هم
 اي بهش اعتماد دارم 

ش  چقدر  شد ...دی شتر  صي من بود...لبخندم بی امروز هم اخرین روز مرخ
 استرس کشیده بودم وحاال 

 داشتم با خیال راحت براي خودم لبخند مي زدم   
طور که لبخند مي زدم یهو یاد افاق افتادم ..لبخند از لبام رفت ...خیلي همون

 دلم مي خواست از 
 ماجراي دیش  سر در مي اوردم ..  

ستترمو تکون دادم ..تا بهش  دیگه فکر نکنم ....حتما چیز مهمي نبوده که امیر 
 حسینم چیزي  نگفت 

باره اش روزمو خرا با فکر کردن در تاق .....دلم نمي خواستتتت  ب کنم ...از ا
 خارج شدم .  
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ضاي  شتم ...انقدر از ف شت  کلي وقت براي خودم دا سین برمي گ .تا امیر ح
 خونه خوشم اومده بودم 

که حتي  یه لحده هم از اینکه تنها توي این خونه درندشتتت بودم ...به خودم 
 ترسي راه ندادم ....  

..به ستتر ووضتتعم  بعد از خوردن صتتبحونه اي که زحمتش با امیر حستتین بود
 رسیدم و لباسمامو عوض 

کردم ...یه شلوار جین سفید به همراه یه تیشرت جذب که هم رنگ شلوارم بود  
 ...موهامم تا زماني 

سري هم به  حیاط و  ست  سرم جمع کردم  ...دلم مي خوا که تنها بودم باالي 
 باه مي زدم 

س ضا و مکان جدید ح شتم که از ف شي رو دا شش حس کودک بازیگو ابي خو
 اومده بود و مي خواست از 

 همه جاش سر در بیاره   
لباس گرمي رو برداشتتتم و ضتتمن پایین رفتن از پله هاي مقابل خونه ... تنم 

 کردم ..درختاي بلند و باغچه 
هایي که اماده شتتده بودن براي بهار ...فضتتاي قشتتنگي رو جلوي چشتتمام به 

 تصویر کشیده بودن ...  
شدت با روحیاتم سازگار بود...هرچند هرکس دیگه اي هم فضاي خونه اش به 

 جاي من بود ..از بودن 
 توي این خونه و فضاي شاد و ارام بخشش ...کلي سرحال میشد   
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بعد از کمي گردش توي حیاط و ستترک کشتتیدن تو  قستتمتاي مختلف باه .... 
 متوجه یه مسیر باریب کنار 

حیاط پشتتتي خونه شتتدم که با دیدن خونه شتتدم ...با عبور از مستتیر..... وارد 
 گلخونه بزرگ رو به روم ....با  

 تعج  سرجام ایستادم  
هر جاي این خونه یه جایي داشتتت ..به ستتمت گلخونه رفتم و درشتتو اروم باز  

 کردم که با دیدن اون همه 
 گل ..سرجام میخکوب شدم ...  

ه وجد اومدم کم کم  از طراوت و تازگي  گال از حالت بهت خارج شتتتدم و  ب
 .....از بین تمام گال گذشتم و 

ي کردم ..عج  جایي بود این هر کدومو که بیشتتتر خوشتتم مي اومد بوش م
 خونه

بام نمي رفت  این محیط کامال منو پر انرژي کرده بود ...طوري که لبخند از ل
 ...وقتي به وسط گلخونه 

ودم مي زدم رستتیدم دستتتامو از هم  باز کردم و حین چرخ ارومي که  دور خ
 ...بوي گال و بوي رطوبت 

 خاک داخل گلخونه رو به ریه هام فرستادم ..عاشم این بو بودم ....  
  

سین  سي با امیر ح ساعتم نگاهي انداختم ... بهتر بود مي رفتم خونه و تما به 
 مي گرفتم ...عمل 

 اولش حتما تموم شده بود  
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 و به سمت خونه برگشتم   از گلخونه خارج شدم و درو درست مثل قبل بستم 
.گونه هام از ستترما حستتابي یخ زده بودن ..به ستتمت تلفن رفتم  و گوشتتي رو 

 برداشتم و شماره امیر 
 حسین رو گرفتم   

صداش خیلي خسته بود ...خنده ام گرفت ...مطم ن بودم که کلي هم  بچه ها 
 ...توي بیمارستان رو 
 اعصابش  رفته بودن   

شاد و پر   صداي  سالم لحده اي با  سالم کردم ....که در برابر  و انرژي بهش 
 سکوت کرد و در حالي که 

 به خنده افتاده بود جوابم رو داد و گفت :  
 فکر کنم  حتما ناهار خوردي که انقدر سرحالي ؟؟  -

 خنده ام گرفت و در حالي که لبهامو جمع مي کردم که کمتر بخندم گفتم :  
 تو هنوز نخوردي ؟  -

 کشید و گفت :  اهي 
 تازه از اتاق عمل در اومدم ...حسابي خسته ام ...هیچیم نخوردم ...  -

 لبخندي زدم و گفتم :  
 پزشب خوب بودن همین دردسرار م  داره دیگه   -
  

 شیطنت صدام و کالمم رو شنید ..خندید و گفت :  
 از فردا که میاي بیمارستان   -
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شبیه یه شتر  سین بی سم به امیر ح ست  ح صمیمي بود که دلم مي خوا ست  دو

 گاهي سر به سرش 
شقي  شم و عا بذارم و اونم اریتم کنه ..یه بازي دنباله دار ..که توش حرفي از ع

 من نبود ...  
  
  

                 
  

اوممممم ..خوب من فردا بیام ..با شتتما عمل ندارم ..یعني اصتتال  باهاتون -
 عمل ندارم ....  

نمي کنم با حجم کاریتون ....منو ببینید که بخواید تالفي ستترم  بعد اینکه فکر
 در بیارید  

 خندید...:  
سوته گیرت - ستنت دیگه براي چیه ؟در ثاني ...من بخوام ....دو  افعال جمع ب

 میارم  خانوم ..کاري نداره 
 که   

  
مي دونستم کلي خسته است ...از این رو مي خواستم کمي سر به سرش بذارم 

 که شاید کمي تا 
 این خستگي رو ازش دور کنم   
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ستگي.... چند روز - ستان به تالفي این همه خ حتما مي خواي منو توي بیمار
 شیفت نگه داري  

 خندید:  
ضمن - ستان نگه مي دارم که  توي و یعفوبي رو با هم یه هفته کامل توي بیمار

 حرص خوردن از دستش 
 ي   ....به حرفه کاریتم به نحو احسنت برس

  
 از اینکه  کم نمي اورد خنده ام گرفت :  

 گردن ما از مو نازکتر ..شما هر چي مي خواي سرمون بیار   -
  

 سکوت کرد که منم  خنده امو جمع و جور  کردم و گفتم :  
 کي میاي ؟  -
  

 اونم جدي شد و گفت :  
ب بعد از ظهر که اومدم ..بریم خونه پدرم ؟...اخه دیشتتت  یکم حالش خو-

 نبود ...امیر علي و امیر 
مسعودم چیزي دیش  بهم نگفتن ...یکم نگرانشم ...االن خوبه ..اما تا خودم 

 بهش سر نزنم ...خیالم 
 راحت نمیشه   

 لبخندي زدم و گفتم :  
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 حتما ....چرا که نه ...خیلیم خوبه   -
یزا چ البته هنوز بهشتتون نگفتم که مي ریم ....تو که درگیر مراستتم و این جور-

 نیستي که حتما باید 
 دعوتت کنن و   

  
                 

  
 مکثي کردم و گفتم :  

نه ..راستتتشتتو بخواي اصتتال بهشتتون اعتقادي ندارم ...یعني داشتتته باشتتمم -
 ...اونقدر برام مهم نیستن که 

با این چیزا پیش ببرم ..اصتتوال هم  تو زندگیم  زیاد درگیر این  بخوام زندگیمو 
 وسومات نمیشم رسم و ر

  
 صداي خسته اش تغییر کرد و با لحني که مهربونتر شده بود گفت :  

میام ....همون حدود اماده باش که امدم یه دوش  -من نزدیب ستتتاعت      -
 بگیرم و بریم 

  
 لبخندي زدم  و گفتم :  

 باشه ...ناهار حتما  یه چیزي بخور ...  -
م دیگه  برم ...باید به یکي از بیمارا سر بزن ..بتونم و وقت کنم ...باشه ...فعال-

  .. 
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 دستي به گردنم کشیدم و با لبخند گفتم :  

 مراق  خودت باش ..منتدرتم که بیایي    -
  

شت ... اما  این جمله اخر از دهنم پریده بود ...چیز خوبي بود..تاثیر خوبي دا
 اینکه از اعماق وجود و قلبم 

شه نبود ...براي همین   سه به با شد  ...چه بر لبخند رو لبام رفته رفته  خاموش 
 اوني که شاید انتدار 

چنین حرفایي رو ازم نداشتتت ..خوب منو مي شتتناخت ..شتتاید بهتر از خودم 
  .... 

لحده اي سکوت کرد و بعد با صدایي که نمي تونستم خوب تشخیص بدم چه 
 حسي داره  گفت :  

 خداحافظ   -
  

بود که با گفتن کلمه خداحافظ اونم اروم و نامفهوم به  و بعد زمزمه لبهاي من
 این مکالمه ...نه چندان 

 عاشقانه  پایان داد    
  

ستن  سامو ببندم ..با ب شتم ...و رفتم در کمد لبا شالمو روي تخت گذا پالتو و  
 در کمد به کمد لباساي 
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ي زنه مامیر حستتین نگاهي انداختم ..بدم نمي اومدبدونم بیشتتتر چه نوب تیپي 
  .. 

  
                  

  
در کمد لباساشو باز کردم ...چند دست کت و شلوار.. این طرف کمدم چندتا 

 پالتو ...لنگه دیگه درو باز 
کردم ...پیرهنهاي تمیز اتو شده و پایین کمد هم  کفشایي که از تمیزي برق مي 

 زدنن ..  
د براي امروز ...لباستشتو  من دوباره به کت و شتلوارا نگاه کردم ..بدم نمي اوم

 انتخاب کنم که چي 
بپوشتته ...اما به خودم چنین اجازه اي رو ندادم ...دستتتي به کتها کشتتیدم  و  

 اونیکه بیشتر از همه 
چشتتممو گرفته بود بیرون اوردم تا کامل ببینمش ...باید تو تنش خیلي قشتتنگ 

 مي شد...  
شتم ...من  سرجاش گذا سي بیرون دادم و کتو  شتم ...در نف اجازه این کارو ندا

 کمدو بستم و از اتاق 
ضربان  صداي در...  شنیدن  صداي زنگ خونه در اومد ...با  شدم که  خارج 

 قلبم  بي جهت باال رفت و 
 خواستم به سمت در برم که صداي تلفن بلند شد  
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..نگاهي به در وبعد به تلفن انداختم و به ناچار به سمت تلفن رفتم ...صداي  
 د  ماشین  رو مي ورو

شنیدم که گوشي رو برداشتم  و خواستم حرفي بزنم که صداي عجی  و غریبي 
 توي گوشم پچید :  

 گورتو از اون خونه گم کن ..دختر دهاتي ..گدا گشنه ...  -
  

صلي که  شت  وجودمو فرا گرفت و  رنگ پریده به در ا صدا.... وح شنیدن   با 
 توسط امیر حسین داشت  

 خیره  شدم ...   باز مي شد
ست  شو باال داده بود ...درو که ب شت و موها پالتوي کرم رنگ کوتاهي به تن دا

 سرشو با لبخند بلند کرد 
ستم ...خیلي ترسیده  سعي کردم بهش لبخند بزنم اما نتون و به من نگاه کرد ...

 بودم   
اون خونه ..اون زندگي ...حم تو نیستتت ....تا بالیي ستترت نیومده ..بکش -

 کنار ....هم از خونه هم از 
 اون بیمارستان گورتو..براي همیشه گم کن ...  

  
امیر حسین که رنگ پریدگیمو دیده بود ... سرجاش ایستاد ...خسته بود و مي 

 خواست بره خونه 
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پدرش ..بهتر بود فعال قضتتیه  این مزاحمو که دوباره ستترو کله اش پیدا شتتده 
 بودو مطره نمي کردم ...  

  
ست  به روش لبخند  زدم و با  شخص مي کرد یه چیزیم ه حالت تابلویي که م

 گوشي رو سر جاش 
 گذاشتم و گفتم :  

 سالم ....  -
  

شد ...تالش کردم به روي خودم  سرتا پامو براندازي کرد و بهم خیره  شکوک  م
 نیارم  و  به سمتش 

سمتم اومد و درست در یه ق دمي هم دیگه  رفتم ...اونم به حرکت در اومد و به 
 مقابل هم ایستادیم 

 ...لبخندي زد و گفت :  
 چرا رنگت پریده ؟  -
  

                    
  
  

 شونه هامو باال انداختم ...و گفتم :  
 سالم ..خسته نباشي ...  -
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 و دستمو اروم روي گونه ام گذاشتم و گفتم :  
 نمي دونم ...واقعا... رنگ پریده به ندر میام ؟  -
  

شبختانه با  صورتم نگاه کرد که خو شتري به  شو کمي خم کرد و با دقت بی سر
 ارایش صورتم کمتر مي 

شتتد پي به این موضتتوب برد ...اما اون بازم فهمیده بود...زرنگ تر از این حرفا 
 بود  

فقط امیدوارم بودم در مورد تلفن که کي بوده ... چیزي ازم نپرستته که در کمال 
  تعج  خم شد و اروم

 گونه امو ب*و*سید و گفت :  
 من برم یه دوش بگیرم و بریم   -
  

 در برابر ب*و*سه اش کار ي نکردم ...و فقط سرمو حرکتي دادم و گفتم :  
 باشه   -

هر بار که با خودم عهد مي کردم رفتارمو باهاش درستتتت کنم ...بدترش مي 
 کردم   

  
فت ..برگشتم و از پشت سر باز نگاهي به من انداخت و به سمت اتاق خواب ر

 به رفتنش نگاه 
 کردم ...و بعد با ترس به تلفن ..... دعا مي کردم که  دیگه زنگ نخوره ...  
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نیم ستتاعت بعد ...اماده روي مبل نشتتستتته بودم که از اتاق در اومد ..افکار و 
 رهنم بهم ریخته بود ..نمي 

 دونستم کیه که داره انقدر اریت مي کنه   
کردم و خواستتتم بلند شتتم که دیدم دقیقا همون کتي که من ازش   ستترمو بلند

 خوشم اومده بود ..تنش 
 کرده  ...به سختي بهش لبخند زدم  و کیفمو برداشتم ..  

شم ..از  سلط با ستم به خودم م سراغم اومده بود ..اما مي خوا دوباره نگراني 
 طرفي هم باید بیشتر 

سین م سرد خودم با امیر ح سعي مي کرد مراق  رفتار  ي بودم ...هر چي اون 
 بهم نزدیکتر بشه من 

 ازش قدمي فاصله مي گرفتم   
 از خونه که خارج شدیم .... حین سوار شدن به  ماشین ازم پرسید:  

 حوصله ات که از صبح سر نرفت ؟  -
  

                   
  
  

 سرمو تکون دادم و گفتم :  
 نه   -
  

 خودش توي اینه انداخت و گفت :  درو که  بستم ..نگاهي به 
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 امروز خیلي کم تونستم باهات تماس بگیرم ....خیلي سرم شلوه بود   -
  

 سرمو به سمتش چرخوندم داشت سوئیچو مي چرخوند   
همین که به یادم هستتتي کافیه ..الزم نیستتت هر ستتاعت تماس بگیري ..در -

 ثاني از فردام .. پیشت توي 
 بیمارستانم  

  
 زد و گفت :  لبخندي 

 امروز این سهند بد رو اعصابم بود ..همش خرابکاري مي کرد ..  -
  

 با تعج  پرسیدم :  
 سهند؟؟  -
  

 سرشو تکون داد و فرمونو چرخوند و گفت :  
نه تو اتاق عمل حواسش بود... نه توي بخش ..همش یه دست گل به اب مي -

 داد ...فکر کنم یه 
 ال اینطوري نبود   مشکلي داره ..روزاي اول  اص

  
با  ما براي رد گم کني ..  به خاطر مزاحم  بهم ریخته بود ...ا بدجوري تمرکزم 

 لبخندي گفتم :  
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 همیشه ..انقدر  نگران همه شاگرداتي ؟  -
  

 به خنده افتاد وبا بدجنسي سرشو به نشونه اره تکون داد  
  

                  
  

گاز گرف با حرص و خنده از تو  تم ..خنده اشتتو نخورد ..راحت خندید و لپم 
 سرشو تکوني داد و به راه افتاد 

  ... 
  

هنوز به نیمه راه نرسیده بودیم که سرمو به سمتش چرخوندم ..چهره اش نشون 
 مي داد که کلي 

 خسته است  ...  
شتر فکر مي کردم کمتر به نتیجه  اما فکر من هزارتا جاي دیگه بود ...هر چي بی

 ....فضاي مي رسیدیم 
 سنگین ماشینو هم دوست نداشتم :  

 مي تونم یه سوالي ازت بپرسم ؟  -
  

 نگاهي بهم انداخت و گفت :  
 البته  -
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 نفسمو با احتیاط بیرون دادم :  
 دیش  خونه اتون اتفاقي افتاده که حال پدرت بد شده ؟  -
  

شو ازم گرفت و به رو به  شو با ناراحتي بیرون داد و نگاه س شنف د و روش خیره 
 گفت :  

دیشتت  افاق زده بوده به ستتیم اخر ...براي اول کار ...کلي به خونه زنگ زد -
 ..بعدم که دید کسي 

شي امیر علي تماس گرفته بود و تهدید کرده بود که اگه  شو نمي ده ..با گو جواب
 گوشي رو به من نده 

 مراسمو بهم مي ریزه ...  
... کارایي مي کنه که ادم توش مي مونه ...براي دختره دیوونه اي ..یه دفعه اي .

 اینکه دیگه زنگ نزنه 
 ...رفتم که باهاش حرف بزنم  

  
 نگران نگاهش کردم و پرسیدم :  

 چي مي خواست ؟  -
  

 نیم نگاهي به من انداخت و گفت :  
مهم نیست ...فقط وقتي دید دیگه جوابشو نمي دم ..با پدرم تماس گرفته بوده -

 رف که سر و و کلي ح
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 تهي نداشتن بهش گفته   
  

                   
  

...پدرم بعد از تصتتادفي که ستتال پیش داشتتت ...قطع نخاب شتتد ..هر فشتتار 
 عصبیم تاثیر بد روش مي 

راره ..امیرعلي و امیرمستتعودم به خاطر عروستتي چیزي بهم نگفتن و همون 
 شبونه پزشب متخصص باال 

 سرش اوردن ....  
 که خانوم اومده بود جلو در خونه که امیر علي جلوشو گرفته بود ...  اخر سرم 

  
 االن حال پدرت چطوره ؟  -

 بهم لبخند زد:  
 خوبه ....من صبح متوجه شدم که حالش خوب نبوده  -
  

شتر درگیر کنم  شنیدم دلم نیومد با گفتن ماجراي تلفن رهنشو بی شو  وقتي حرفا
 ...براي همین با 

 ییر حالت دادم و ازش پرسیدم :  لبخند ي...تغ
 از بیمارستان چه خبر؟  -
  

 خنده اش گرفت :  
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مثل همیشته ....کارا درستت انجام نمیشته ...یه بیمار یهویي خارج از برنامه -
 میاد تو لیست کاریت ....بچه 

 ها تا دلت بخواد  خرابکاري مي کنن ..  
یستادي و حرفاي دکتر تو اتاق عمل همه چي خوب پیش نمي ره ...مجبوري وا

 عمادي  پر حرفو درباره 
فواید ازدواج بشنوي و یه لبخند مسخره رو لبات باشه که طرف احساس خوبي 

 براي ادامه سخنراني 
 یه ربعش داشته باشه ...  

ستان و البته یکي از  شب بیمار خنده ام گرفت ..دکتر عمادي  پر حرف ترین پز
 پزشکاي خوب بود که 

 و کار داشتم  کمتر باهاش سر
یاد...نمي دونم توي اون -- که دکتر تقویم م تازه هنوز حرفاش تموم نشتتتده 

 لحده ها اون همه ارامشو از 
 کجا مي اوردم ...  

شه و اونم یه دقیقه اي از هر دري حرف مي  دکتر تقوي عزیزم  باهاش همراه می
 زنه   

  
سین سم کنم امیر ح ستم تج ضعي  صداي خنده ام در اومد ..مي تون تو چه و

 گیر کرده بود  
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سه  وجلوي اون - سهند از راه مي ر ست فرار کنم  سط که دلم مي خوا تو اون و

 دوتا ..مثل بچه ها بهم 
 مي گه :  

 حاال یکي از مریضا خوب نیست ....  -
 ازش مي  پرسم چشه ؟  

 ..و حرف نمي زنه   عین گیجا  وایستاده و  بر و بر منو نگاه مي کنه .
  

عمادي   با ابروهاي باال رفته ..بهش نگاه مي کنه ...پسره دیوانه پاک ابرومو برد 
 وقتي گفت :  

 نمي تونم بفهمه چشه   -
  

تقوي از خنده مي خواستتتت منفجر بشتتته ..عمادي که به کل فواید ازدواجو 
 فراموش کرد و البته من دعا 

 دست دوتاشون  خالص کرده بود   به جون سهند که با حضورش منو از
 همچنان مي خندیدم و اونم به خنده افتاده بود   

 بعدشم که تشنه و گشنه مي رم سلف مي بینم ...غذا ماهیه ...  -
  

 سرشو به سمتم چرخوند و چشمکي با خنده بهم زد :  
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ته - با اون بستت یاي بي مزه وبي رنگتو و  چای که ه*و*س همون  جا بود  اون
 چند سال مونده ته  بسیکویتاي

 کمدتو  کردم ...  
  

 یه دفعه خنده ام جمع شد و ازش پرسیدم :  
 یعني از صبح هیچي نخوردي ؟پس چرا چیزي بهم  نگفتي ؟  

  - 
 لبخندي زد و وارد خیابون دیگه  اي شد و گفت :  

 شام جبران مي کنم ..در ضمن زیاد اهل پرخوري نیستم ...عادتم دارم   -
  

 ر خونه اشون که رسید سریع قبل از بوق زدن گفت :  مقابل د
 فقط جلوي بابا و مامان نگو افاق دیش  تا جلوي خونه اومده بود  -
  

                    
  
  

 تند سرمو تکون داد و سریع پرسیدم :  
 االن که مي دونن ما داریم میایم اینجا دیگه  ؟  -
  

 ابروهاشو شیطون داد باال و گفت :  

http://www.roman4u.ir/


 1559 عبور از غبار

 نه  -
  

 با تعج  بهش خیره شدم :  
از دیشتت  خستتته ان ...اگرم مي دونستتتن مي خوایم بیایم ...باز مامان کلي -

 تدارکات مي دید...هرچند 
االنم پوست کله امو مي کنه که بي خبر اومدیم ..مي خواست مخصوص براي 

 هفته بعد با پدر و 
 مادرت دعوتت کنه  

 یم ...باور کن حوصله مهمون  ندارم ...  االن که بریم همین خودمانیا هست
 بهش لبخند زدم و گفتم :  

 هر جور که تو راحت باشي منم راحتم ...   -
به روم لبخندي زدم و چندتا بوق پیاپي زد ...در توستتط باغبون خونه باز شتتد 

 ..اونم با دیدن ما تعج  کرد 
سید ...باغبون شو پر سالم کرد و حال و احوال سین بهش   با روي باز و امیر ح

 خندون   
 جوابشو دادو به منم سالم کرد   

 سرمو براش تکوني دادم و امیر حسین حرکت کرد    
  

قبل از رستتیدن به ستتاختمون تمام اهل خونه از ورودمون مطلع شتتده بودن با 
 تعج  اومده بودن ببین که 

 خودمون هستیم یا نه   
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با عینب رو چشتتماش  و یه کتاب تو  با امیر علي   دستتتش  از باالي پله ها 
 ابروهاي باال رفته به ما نگاه 

 مي کرد..  
سعودم از  شتن مي اومدن  ..امیر م سرش دا شت  سین از پ حنانه و مادر امیر ح

 پنجره اتاقش که تو 
طبقه باال بود سرشو بیرون اورده بود و با چشماي گشاد شده  به ما نگاه مي کرد 

 .... در حالي که 
 بود از امیر حسین پرسیدم :   خنده ام گرفته

 نباید مي اومدیم ؟  -
  

                 
  
  

 خنده اش گرفت و گفت :  
 نمي دونم ولي انگاري زیاد خوششون نیومده که ما اومدیم   -
  

برگشتتتم و نگاهشتتون کردم ..امیر علي حاال خنده اش گرفته بود ...مادرشتتم 
 تعجبشو به لبخند داده بود  

 ا روق نگاهمون مي کردن  و حنانه ب
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هر دوتامون پیاده شدیم ...مادرش که اسمش هستي خانوم بود با خوشحالي از 
 پله ها پایین اومد و 

 به روم لبخند زد ومنو تو آ*ه*و*ش گرفت و گفت :  
 چه خوب که اومدید ..خوش اومدید   -

ت ین رفو بعد از  سالم احوال پرسي گرمي که  با من داشت  به سراه امیر حس
 و با محبت تو 

 آ*ه*و*شش گرفت   
 امیر علي و امیر مسعود با خنده  به ما نگاه مي کردن که امیرعلي گفت :  

 مادر من ... هنوز یه روز کاملم نشده ها..داره کم کم حسودیم میشه ها   -
  

 من و امیر حسین به خنده افتادیم که هستي خانوم گفت :  
 شم هستید....امیر مسعودم که  قربونت بشم تو و حنانه پی-

 امیر مسعود از همون باال با خنده گفت :  
باشتته مادر من ..منم نخود ستتیاهم ...تکلیفم معلومه ...الزم نیستتت چیزي -

 بگي   
 همه زدیم زیر خنده   

 که هستي خانوم گفت :  
 پدرت بفهمه اومدید کلي خوشحال میشه ..اما االن خوابه  -

 ن داد..:  امیر حسین سري تکو
 باشه ..من برم یه سري بهش بزنم و بیام   -
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سمت پله ها رفت و من با  سین به  شدیم ...که امیر ح سالن  همراه همه وارد 
 حنانه که بعد از رو 

 ب*و*سي  باهم ... کنارم بود به سمت سالن پذیرایي رفتیم   
  
  
  

ونه رفت تا هستتتي خانومم براي تدارک  شتتام و پذیرایي... به ستتمت اشتتپزخ
 دستوراتي رو به نیره خانوم 

 بده   
 کمي بعد امیر مسعود هم تند از پله ها پایین اومد  و به ما ملحم شد   

همه اشتتون از حضتتورمون خوشتتحال بودن و با هم حرف مي زدیم که امیر 
 حسینم در حالي که کتشو در 

 ل نشست   اورده بود.... با ارامش از پله ها پایین اومد و کنارم روي مب
خدمتکار براي پذیرایي وارد ستتالن شتتده بود و از همه پذیرایي مي کرد  ..امیر 

 حسین خسته از یه روز 
سرم  شت  شو بلند کرد و پ ست سخت ...راحت تر به عق  تکیه داد و د کاري 

 روي پشتي مبل تکیه داد و 
 با لبخند به نگاه شیطون امیر علي خیره شد   

 زخونه انداخت و با خنده گفت :  امیر مسعود نگاهي به اشپ
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ش  - ست براي ام ستوراي مامان ...معلوم نی سه باد خدا به داده نیره خانوم بر
 مي خواد چي تدارک 

 ببینه   
 همه شروب کردن به خندیدن ...  

نگ خورد...یکي از مراجعین  مطبش  نه ز نا گذشتتتت گوشتتي ح که  کمي 
 بود...براي اینکه بتونه راحت تر 

جمع با ببخشیدي فاصله گرفت واز سالن خارج شد ...امیر علي حرف بزنه از 
 و امیر حسینم در مورد 

 بیماستان داشتن حرف مي زدن که حنانه صداش کرد که بره پیشش ...  
مشتتغول میوه پوستتت کردن بودم ...  امیر مستتعود رو به رومون ..کمي دورتر 

 نشسته بود و همزمان با 
ه مي کرد که امیر حسین کمي خوشو به طرفم میوه خوردن داشت تلویزونم نگا

 کشید و پاشو روي 
 پاش انداخت  و اروم سرشو بهم نزدیب کرد و گفت :  

 نمي خواي در مورد اون مزاحم تلفني چیزي بگي ؟  -
  

 متعج  دستام از حرکت ایستادن و سرمو حرکت دادم  طرفش  
 فتم :  هیچ فاصله اي بینمون نبود ...خیره نگاهم مي کرد که گ

گفتم خستتته اي چیزي بهت نگفتم ...چیز مهمیم نگفته بود  که بخوام درباره -
 اش ...حرف بزنم  
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 سرشو بیشتر خم کرد :  
 پس چرا اونقدر رنگت پریده بود ؟  -
  

 دسته چاقو رو توي پیش دستي رها کردم و گفتم :  
  
  
  

 د   م همزمان با اومدن تو بوانتدار نداشتم تو اولین روز تماس بگیره ....دقیقا ه-
  

 بهم لبخند زد و گفت :  
شو - صدا شتم  صبح قبل از رفتن یه بار تلفن خونه زنگ خورد... اما تا من بردا

 در نیورد ..حدس زدم باید 
 اون باشه ..چون دوباره لحده رفتن تلفن زنگ خورد و همون برنامه تکرار شد  

ط نمي خوام انقدر به خودت استرس االنم قصد سوال پیچ کردنتو نداشتم ..فق
 وارد کني ...امروز یه سر 

محضرم رفتم ...هیچ کسي پیشش نرفته ...کسیم بره از این مرد حرفي در نمیاد 
 ..پس بي خودي 

 خودتو درگیر این چیزا نکن   
ساکت شدم که به خنده افتاد و خواست چیز دیگه اي بگه که امیر علي با حنانه 

 وارد شدن ..امیر 
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شیطنت   شون لبخند زد که امیر علي با  شید و به سین کمي خودش  عق  ک ح
 در حال نشستن 

 گفت :  
 خان داداش جان ..حاال ما یه سوال بپرسم ..راستشو  بهمون مي گي ؟  -

شته بودم  براي  ستي که روي  زانوهام گذا سین با لبخند غلیظ ... پیش د امیر ح
 پوست کردن میوه 

شت و همونطور  شت که  بخوره با خنده گفت روبردا که اولین تکه رو بر مي دا
  : 
 سعي مي کنم راستشو بگم    -
  

 امیرمسعودم نگاهشو به ما داده بود که امیر علي گفت :  
 توي حرفه پزشکیت چقدر ..زن داداش گلمونو  قبول داري ؟  -

 حنانه با اخم بهش گفت :  
 اینم سواله که تو مي پرسي ؟  -
  

با خنده باز یه تکه دیگه برداشتتت و تو دهنش گذاشتتت و چیزي  امیر حستتین
 نگفت که امیر علي گفت :  

 اخه این خان داداش ما کسي رو قبول نداره ..براي همینم برام سوال شده   -
  

امیر مسعود با خنده نگاهمون کرد که بالخره امیر حسین به حرف اومد و رو به 
 همه اشون گفت :  
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 و شاگرداشونو شنیدید؟   قضیه اون استادا-
  
  

   
  

 سرمو کمي به سمتش چرخوندم و به نیم رخ شیطون و پرخنده اش خیره شدم   
 امیر مسعود گفت :  

 نه   -
امیر حسین با ارامش تمام تکه ها یي که با سلیقه بریده بودم و توي پیش دستي 

 چیده بودم رو مي 
 خورد :  

اپیماي درست درمون درست کنن و استادا یه روز قرار شد همه شاگردا یه هو-
 اخر سر کارشونو ببین 

  .. 
وقتي کار تموم شتتد به همه استتتادا گفتن ...لطفا ستتوار هواپیمایي بشتتید که 

 شاگرداي خودتون 
 ساختنش  

به فرار  پا  تادا   مه استت که ه جا بود  هاش مي خوایم پرواز کنیم ...اون با چون 
 گذاشتن و  رفتن .. جز یه 

  نفرشون  
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 خیره به لبهاي پر خنده امیر حسین منتدر ادامه اش بودم :  

همون استتتاد با راحتي رفت و روي اولین صتتندلي نشتتستتت ...وقتي ازش -
 پرسیدن نمي ترسي هواپیما 

 سقوط کنه که نشستي ؟  
 خیلي ریلکس بهشون لبخندي زد و جواب داد:  

ال  ..باید بهتون  بگم که اصاگه اوني که این هواپیما رو ساخته شاگرد من باشه -
 این هواپیما ... بلند 

 نمیشه   
تا اینو گفت سه تا برادر با نامردي شروب کردن به خندیدن که منو حنانه با چشم 

 غر ه و در حالي که 
 خنده امون گرفته بود بهشون خیره شدیم که امیر علي گفت :  

 منو باش گفتم االن مي خواي چقدر تعریف کني   -
  

 یر حسین همین طور مي خندید و به من نگاه نمي کرد ...  ام
یه دفعه منم  به خنده افتادم و به عق  تکیه دادم و همراهشون به خنده افتادم که 

 امیر حسین با 
 همون خنده اي که نمي تونست جمعش کنه ...  

 بسه نخندید...اي بابا..خوب پرواز نمي کنه دیگه   -
  

 د که تو همین بین امیر علي گفت :  شدت خنده اشون بیشتر ش
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 اما من در مورد حنانه خیلي اعتماد دارم ...اونم خیلي زیاد   -
 چشماي حنانه یه دفعه به خودش  رنگ غرور گرفت که امیر علي ادامه داد:  

تا اخر عمر ..هر کي - قه مطبو بهش بستتپرم ... که ... مطم نم دو دقی قدر  اون
 عمرا کالهش اونورا بیفته 

 برگرده و پاشو  توي مط  بذاره   
  

 سه تا برادر اوفتاده بودن تو دور اریت کردن ما   
 حنانه با اخم به خنده امیر علي چشم دوخته بود  که با خنده بهش گفتم :  

غصتته نخور حنانه جان ..باز جاي شتتکرش باقیه که دو دقیقه مطبو بهت مي -
 سپره ...منو بگو که اندازه 

 دقیقه هم مورد قبول نیستم    همون دو
  

 حنانه هم به خنده افتاد که امیر حسین خنده اشو جمع کرد و گفت :  
گذشتتته از شتتوخي ..آوا جز اون دستتته از پزشتتکیایي که با اطمینان مي توني -

 بهش کاري رو بسپري و 
 نگران بعدش نباشي   
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ستتي در نمي اومد  انقدر جدي و قاطع این حرفو زده بود که دیگه خنده اي از ک
 و همه طور خاصي بهم 

 نگاه مي کردن   که امیر علي با دیده تحسین خیره به من گفت :  
 غیر از اینم بود که دل خان داداش ما رو نمي بردن که   -

امیر حستین اخرین تکه رو برداشتت و توي دهنش گذشتت ..اصتال فکر نمي 
 کردم بخواد جلوي برادراش 

 ه اینطوري ازم تعریف کن
  
  

 همه ساکت شده بودن که حنانه با نا امیدي به امیر علي گفت :  
 تو احیانا نمي خواي از من تعریف کني ؟  -
  

 امیر علي خودشو به اون راه زد و گفت :  
 هان ؟  -

حنانه با حرص نگاهش کرد که همگي زدیم زیر خنده و  امیر مستتعود مدلوم 
 گفت :  

  
   
  

 ود سیاهم ...یا اضافه ..من باید از کي تعریف کنم ؟  من بیچاره ... یا نخ-
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 واقعا نمي تونستم خنده امو کنترل کنم   
 امیر علي ابروهاشو باال داد و گفت :  

 چشمم روشن ...زبون در اوردي نیم وجبي !!!  -
  

 امیر حسین نشسته در کنارم ... بهشون مي خندید   
  

 یر علي نفهمید و گفت :  امیر مسعود مثال چیزي از حرفهاي ام
 من که هنوز زبون در نیوردم ...چرا الکي حرف در میاري ...؟  -
  

 داشتیم مي خندیدم که هستي خانوم هم به ما ملحم شدو گفت :  
 به چي مي خندید؟   -
  

امیر علي تند به مادرش نگاه کرد و عین بچه ها براي اریت کردن امیر مستتعود  
 گفت :  

 ن مي خواد مامان   امیر مسعود ز-
  

سعود پرید و با چهره اي بي گ*ن*ا*ه ... به مادرش که با  صورت امیر م رنگ 
 لبخند نگاهش مي کرد خیره 

 شد و گفت :  
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 Ϳمن ..من ..اصتتال..اصتتال ...من و این حرفا؟ ...اصتتال بهم میاد ؟استتتغفرا-
 ...باز این امیر علي خواب نما شد 

سرم حرف در نیا شت  رید ...من فقط گفتم ...من یه عدد زن مي ....تورخدا پ
 خوام نه بیشتر  

 همه زدیم زیر خنده ..امیر علي در حال خندیدن به عق  تکیه داد و گفت :  
 اخیه بمیرم  که  تو انقدر مدلوم و قانعي ...  -

در حالي که مي خندیدم  یه لحده متوجه نگاه امیر حستتین به خودم شتتدم .... 
 د محو خنده ام  شده بو

 و کسي متوجه اش نبود ..  
از طرز نگاهش خنده ام  کم کم بند اومد  و  رنگ به رنگ شدم و نگاهمو ازش 

 گرفتم و  به بقیه خیره 
 شدم   

  
   
  
شوخي مي کرد  با   سعود که هنوز  شو ازم گرفت و به امیر م که  با ارامش نگاه

 لبخند خیره شد  
سین از راحتیم توي شد ...طوري که  معذب از نگاه امیر ح سته  جمع کمي کا

 توي شوخیاي بعدي امیر 
 مسعود و امیر علي کمتر مي خندیدم و بیشتر شنونده بودم   
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شتام بدون حضتور پدرش  ..و دور هم و با شتوخیاي امیر مستعود و امیر علي  
 خورده شد....هستي 

 خانوم حسابي زحمت کشیده بود که چیزي کم نباشه  ...  
نه مي زن خونگرم و مهر ثل پروا بوني  بود ...مرت  دور من و امیر حستتین م

 چرخید و از لبخند و خنده 
 هاي پسرش غرق در لذت و شادي شده بود  

بعد از شتتام دور هم توي حیاط وبه پیشتتنهاد امیر علي دور اتیشتتي که با امیر 
 مسعود درست کرده بودن 

 نشسته بودیم ....  
علیم کنار هم ..دو به دو... رو به روي هم   حنانه کنار من و امیر مستتعود و امیر

 نشسته بودیم ...در 
شعله هاي اتیش خیره بودم  شو  کوک مي کرد ..به  سعود ویولن حالي که امیر م

 ..و توي خودم فرو رفته 
 بودم   

 از ساختمون اصلي کمي فاصله داشتیم ..  
ام یا ود و مدامیر حستین باز رفته بود به پدرش ستر بزنه ...حالش زیاد خوب نب

 خواب بود و یا در حال 
استراحت ..حتي منم به خاطر وضعیتش  براي سر زدن و پرسیدن حالش  نرفته 

 بودم ..هستي خانومم 
 همراه امیر حسین رفته بود   
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همونطور که به شتتعله هاي  اتیش خیره بودم  حنانه ستترشتتو بهم نزدیب کرد و 
 اروم  گفت :  

 ..از ترس داشتم سکته مي کردم  دیش  که افاقو اونجا دیدم-
  

 صداش پایین بود و من فقط مي شنیدم   
 ناراحت نشدي که ؟  -
  

به ستتختي   که  ناراحتش خیره شتتتدم ... ند  به لبخ گاهمو از اتیش گرفتم و  ن
 لبخندي زد و گفت :  

ست داره ...ببخش که این حرفو االن دارم مي زنم - سین فقط تو رو دو امیر ح
 دوني که ..فقط خواستم ب

وجود اون  زن دیگه براي امیر حستتین هیچ فرقي نداره ...من چیزایي دیدم که 
 مي تونم به یقین بگم 

نداره ..پس اگه دلخوري و  گه هیچ ارزشتتي  براي امیر حستتین  ..اون زن  دی
 ناراحتي از دیش  داري 

 ..بریزیش دور ...و خودتو ناراحت نکن   
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بر داشت شاید تالش نمي کرد که وجود افاقو اینطور اگه حنانه از گذشته من خ
 با نگراني برام توجیه 

 کنه   
صه و در حدي که مي تونه یه حرفایي  سعي کرد خال شد و  لبخندش مهربونتر 

 رو سر بسته بهم بگه :  
براي جدا شدنش از امیر حسین دست به هر کاري زد...جون امیر حسینو در -

 اورد ... به اندازه چندین 
ستتال پیرش کرد ...من شتتاهد اریت شتتدناش بودم ..اما وقتي امشتت  اون 

 نگاههاي زیرزیرکیشو به تو 
 دیدم ... فهمیدم ..فقط فکر و رهنش ... شدي تو ....  

  
 با گفته حنانه فهمیدم فقط من متوجه اون نگاهها نشده بود م 

و اهاي اونمن وقتي افاق زن امیر حسین بود نگاهشو بهش مي دیدم ..االنم نگ-
 به تو مي بینم ..زمین 

سین از افاق اینقدر  سمون با هم  فرق داره ..هیچ وقت ندیده بودم ..امیر ح تا ا
 تعریف کنه .. یا اونقدر 

 صمیمي کنارش بشینه ....  
 پس ازش دلخور نباش ..خودشم سر قضیه دیش  خیلي ناراحته ...  
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که مي خواست چهره اي  بهش لبخند زدم ...چقدر امیر حسینو دوست داشت
 بدي ازش در ندرم ایجاد 

 نشه :  
ستم ..اون که - صال دلخور نی سینم ا ستم ..از امیر ح حنانه جان من ناراحت نی

 گ*ن*ا*هي نداره ....مراسم 
 دیش  هم عالي برگزار شد ...  

احستتاس کردم با شتتنیدن حرفام خیالش خیلي راحت شتتد که با لبخند به امیر 
 به  علي که مشغول جا

به عق   جا کردن چوبهاي توي اتیش بود خیره شتتتد..نگاهمو ازش گرفتم و 
 تکیه دادم که همزمان امیر 

 حسینم اومد و  روي صندلي کناریم نشست   
شو  سعود ویولن شماش ببینم ... امیر م ستم از توي چ سته بود ..اینو مي تون خ

 توي دست گرفت و گفت :  
قته نزدم اما امشتت  به خاطر زن داداش خوب ..دوستتتان ...با اینکه خیلي و-

 گلم  و از جمله امیر حسین 
 عزیزم ..براتون یه اهنگ عهد بوقي تقدیم مي کنم   

  
 امیر حسین خنده خسته اي کرد و نگاهي به من انداخت که امیر علي گفت :  

 اهنگ درخواستیم مي زني  ؟  -
  

 امیر مسعود چیني به بینیش داد و گفت :  
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 ر بگذرونه ...  خدا بخی-
  

   
  
  

 و همراه ما خندید  
 امیر علي نگاهي به حنانه انداخت و با شیطنت گفت :  

امروز داشتتتم تو مط  با دندون یکي ور مي رفتم که گوشتتیش زنگ خورد -
 ...رو زنگش اهنگ گذاشته 

بود ...یعني خدا خیرش بده ..جاي حساس کار بودم و نمي تونست جواب بده 
 ه کارش طول ...یکم دیگ

 مي کشید منم ریتم مي گرفتم  اون وسط   
 همراه حنانه زدیم زیر خنده :  

 حاال چي مي خوند؟  -
 امیر علي دستي به پیشونیش کشید و گفت ..:  

 فقط یادم میاد که همش مي گفت فداشم ..فداشم ..اره همین بود   -
  

 حنانه سري تکون داد و گفت :  
شده- شش اومده بود الم  کل مط  ..اهنگش پر  بود ...امیر علي جانم که خو

 تا کام حرفي نمي زد  
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 امیر مسعود  گفت :  

 اهان فهمیدم  کدوم اهنگي مي گي ....  -
  

 ویولن درست تو دست گرفت و با لبخندي به من و امیر حسین گفت :  
   -این اهنگ تقدیمي من به شما ....البته از حرکات موزونم معذرویم ..

  - 
صندلي تکیه داد  و  سته  شو به د ست ست را سته خندید و ارنج د سین خ امیر ح

 دستشو مشت کرد و 
 زیر چونه اش گذاشت   

 امیر مسعود پسر شیطوني بود ....از هر چیزي براي خندیدن استفاده مي کرد   
وقتي شتتروب کرد امیر علي با خنده ستترشتتو حرکت داد ..حنانه به خنده افتاد و 

 به امیر  من با لبخند
 مسعود که با شیطنت ... ماهرانه ارشه رو روي ویولن مي کشید خیره شدم ...  

با  نگاهي به من و امیر حسین با صداي قشنگي که فکر نمي کردم مال خودش 
 باشه شروب به 
 خوندن کردم   
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   -تو دلم همیشه هستي... پیش روم اگه نباشي 
 که میشه باشي   عاشقت که میشه باشم ... آرزوم

 دوري و ازم جدایي.... ولي ُکنج دل یه جایي داري  
 مثل نبضي تو وجودم که میزني و بي صدایي  

  
 شبا وقتي تو تنهایي پریشونه  

 سراغتو میگیره این دِل دیوونه  
 جواب خستگیهام تویي درمونم 

 خودت نیستي هنوزم از تو میخونم 
  

 تو فکر داشتنت مثه خوِد مجنونم 
امید آخرم عشقت شده جونم   ُِ 

 از این شباي دلتنگي دیگه خستم  
 از این حسي که اسمشو نمیدونم 

  
 کس نمیدونه این دل دیوونه وقتي میگیره از تو میخونه  

 من فقط میخوام که باشم تا براي تو فدا شم 
 کس نمیدونه این دل دیوونه وقتي میگیره از تو میخونه  

 تا براي تو فدا شم  من فقط میخوام که باشم
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با نمب اداي خواننده اهنگو در مي اورد و باعک میشتتتد به حرکاتش بخندیم 
 ......امیر علي وسطاش 

سین مي  شیطون به من امیر ح شده بود و دوتایي با نگاههاش  صدا  باهاش هم
 خندیدن  و مي خوندن 

 .. 
  

   
  

ه دم و دوباره بهشتتون خیربا خنده ستترمو پایین انداختم و و لبامو با زبون تر کر
 شدم که با شیطوني امیر 

 مسعود باز تکه اخر اهنگو همراه امیر علي تکرار کردن :  
  

 کس نمیدونه این دل دیوونه وقتي میگیره از تو میخونه   -
 من فقط میخوام که باشم تا براي تو فدا شم 

 کس نمیدونه این دل دیوونه وقتي میگیره از تو میخونه  
 میخوام که باشم تا براي تو فدا شم من فقط 

  
امیر حسین واقعا خنده اش گرفته بود و چیزي بهشون  نمي گفت ...بعد از اون 

 نگاه ها  دیگه بهش 
 زیاد نگاه نمي کردم ...اما حاال دلم مي خواست ببینمش ..  
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زیر چشمي به بهانه خندیدن نگاهي بهش انداختم ...به برادرش با لبخند  خیره  
 بود و نگاهم  شده

 نمي کرد   
نگاهمو ازش گرفتم و به حرکات دستتت امیر مستتعود خیره شتتدم ..بعد از این 

 اهنگ که بیشتر براي اریت 
کردن و خندون بود چندتا اهنگ خالي دیگه زد تا جبران اریت کردناشتتم بشتته 

  .... 
 با تموم شدن اهنگ و خوردن چایي که توي سرما و دور اتیش حسابي مزه داده

 بود  ...قصد رفتن 
 کردیم ...  

ضاي  صوص که اع شته بود..بخ سابي خوش گذ ش  عالي بود ...به من که ح
 خانواده امیر حسین 

 خیلي خودموني باهام برخورد کرده بودن  
شاد امیر علي و امیر  ضاي  شدیم ...به راه که افتاد متاثر از ف شین که  سوار ما

 مسعود و فراموش کردن 
 ین نگاهي بهش انداختم و گفتم :  نگاههاي امیر حس

 امیر مسعود صداي قشنگي داره ...ویولنم قشنگ مي زنه  -
 دستي به موهاش کشید و گفت :  

از قدیمم بیشتتتر از همه امون عاشتتم اهنگ بود ..اما خیلي وقت بود طرفش -
 نرفته بود..حجم درساش 
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شو اورد  شد که ویولن شام چهارتا  شده ...االنم واقعا چ و زد..چون بدون زیاد 
 تمرین اونم بعد از این همه 

 مدت اصال دست نمي گیره  
 نگاهمو ازش گرفتم و به یاد ادهاي بانمکش لبخندي زدم و گفتم :  

با استعداده ...در واقعه فکر مي کنم خانوادگي همه اتون با استعدادید ...همه -
 اتون توي یه رشته 

 درس خوندید و توشم موفم بودید   
 بهم انداخت و لبخند خسته اي زد و مسیر حرفو عوض کرد و گفت :   نگاهي

  
  

ست ...و - ست ...خیلي خوش خنده ا ساله ا مریي جدید بخش ..یه پیرمرد  
 البته شیطون   

تا معاینه اش کنم و وضتتعیتشتتو چب کنم انقدر منو خندوندن که بچه ها هم 
 جرات کردن و باهام 

 ..فقط مي خنده و جوک تعریف مي کنه  خندیدن ...جات حسابي خالي بود 
 با لبخند نگاهش کردم ...خسته بود و خواب الود   

 فردا م سرت شلوغه ؟ -
یه عمل دارم ...باید به اون یکي بیمارستتتانم ستتر بزنم ....فقط دلم مي خواد -

 عید بشه و برم تعطیالت ...  
 به خنده افتاد و گفت :  

 به شدت خسته ام   -
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س سته ترش نمي کرد کاش مي تون شکم خ سرد و خ تم کاري کنم که این رفتار 
 ...اما بد شده بودم و 

 کاري براي بهتر شدن روابطمون نمي کردم   
  

وقتي به خونه رسیدیم ...بي حرف از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه رفتیم 
 که سعي کردم شاد 

 و پر انرژي باشم ...  
 ه با صداي پر هیجاني گفتم :  هنوز به در اصلي نرسیده بودیم ک

 گلخونه پشت خونه معرکه است ....کار خودته ؟  -
 لبخندي زد و گفت :  

 تقریبا  -
 شونه هامو با شعف دادم باال و گفتم :  

 عالیه ...مثل بهشته ...من که عاشقش شدم 
  - 

 لبخندش غلیظ تر شد :  
 مي دونستي این چیزا اصال بهت نمیاد   -
  

 کي کرد و گفت :  اخم با نم
 چرا؟  -
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 خندیدم و گفتم :  
چون به چهره دکتر موحد اخمالو..رئیس بخش قل  بیمارستتتان )( این همه -

 هنر واقعا  نمیاد 
  

 درست مثل خودت که کسي باورش نمیشه ..اونطوري خطاطي کني ...  -
  

 ابروهامو باال انداختم و گفتم :  
   کم لطفي نکن دیگه  ...میاد -
  

 ابروهاشو بي حرف باال داد...  
 به خنده افتادم و گفتم :  

 چهره ام خیلي خشب و بي روحه مي دونم ...  -
  

 سري تکون داد و گفت :  
که بگیم  اولین - نه ..بهتر  نه .. که لبخندتو دیدم کي بود.. بار  مي دوني اولین 

 خندیدنتو کي دیدم 
 ..اینطوري بهتره   

ه دستتتت بلند کرد ولبه کتشتتو کنار زد و توي جی  متعج  نگاهش کردم ک
 شلوارش فرو برد و با لبخند 
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 مرموزي از کنارم گذشت   
 بهت زده وقتي از کنارم رد شد چرخیدم و  بهش خیره شدم و ازش پرسیدم :  

 کي ؟  -
 در حالي که مي خندید ...درو باز کرد و گفت :  

 هوا سرده بیا تو -
ساس سرش  حاال که فهمیده بود ح شت  ست اریتم کنه ..تند پ شدم ..مي خوا

 از پله ها باال رفتم و 
مقابلش ایستادم و در حالي که از شدت سرما بخار از دهنم در مي اومد دوباره 

 پرسیدم :  
 کي ؟  -
  

پسرک تخس شیطون   رو به روم که انگار خواب از سرش پریده بود گوشه لبشو 
 گاز گرفت و با دقت به 

 :  صورتم  گفت 
  

   
  

دفعه بعد از این شتتال استتتفاده نکن ...چهره اتو خیلي جدي  مي کنه که من -
 دوست ندارم   

 از حرفش وا رفتم و اون با خنده زودتر رفت تو ...  
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فهمیدم افتاده تو دنده لجبازي ..با لبخند روي لبام پشت سرش تو  رفتم و گفتم 
  : 
 چرا انقدر اریت مي کني ..؟  -

خواستم ادم دیگه اي براش باشم ..شالو اروم از روي سرم برداشتم   و چون مي
 و با لبخند گفتم :  

 بیا دیگه سرش نمي کنم ..  -
ست چیزي بگه که گوشي خونه زنگ خورد  شت ...و با خنده خوا سمتم برگ به 

  ... 
 دوتامون به گوشي خیره شدیم  امیر حسین به سمت گوشي رفت تا جواب بده  

 اه کردم دیر وقت بود ..یعني کي این وقت ش  تماس گرفته بود؟  به ساعت نگ
  

گاه  به من ن عد  ده اي ستتکوت کرد و ب یب گوشتتي برد و لح گوشتتي رو نزد
 کرد...نگران نگاهش کردم که 

 گوشي رو سرجاش گذاشت  و خیره به من گفت :  
 حرف نزد    -

م ...به ستتمت همزمان صتتداي  زنگ خونه  بلند شتتد که یهو قلبم اومد تو دهن
 ایفن چرخیدم ..امیر حسین 

صویري مردي  سمت ایفن رفت و با دیدن ت شت به  با چهره اي که کمي اخم دا
 که پشت در ایستاده 

 بود ازش پرسید:  
 بله ؟  -
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 یه بسته دارید اقا  -
 دوتامون متعج  به هم خیره شدیم  که امیر حسین با تمسخر بهش گفت :  

 این وقت ش  ؟  -
  

 که صورتش تو هاله اي از تاریکي قرار داشت گفت   مردي 
 بله اقا ..مگه ااینجا...منزل اقاي امیرحسین موحد نیست ؟  -
  

 امیرحسین  خیره به چهره اي که قابل دیدن نبود ازش پرسید:  
 از طرف کي ؟  -
  

   
  
  

 مرد که سعي مي کرد سرشو زیاد باال نیاره گفت :  
 در ؟  لطف مي کنید بیاید دم -
  

امیر حستتین بهم خیره شتتد و بي حرف براي فهمیدن ماجراي بستتته از خونه 
 خارج شد ..نگران به 

 دنبالش  بیرون رفتم و شالو روي سرم انداختم   
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چند دقیقه بعد زماني که پشتتت ستترش ایستتتاده بودم در رو اروم باز کرد اما در 
 کمال تعج  .. کسي 

شت در نبود ...قلبم تند مي زد . شو پایین پ سر سین  سیده بودم که  امیر ح .تر
 اورد و به بسته مقابل 

 پاش  خیره شد   
  

نفسم باال نمي اومد ... خم شد و اروم بسته رو از روي زمین برداشت  و روشو 
 و کناراشو با دقت نگاه 

 کرد و همونطور خیره به بسته گفت :  
 روشم چیزي ننوشته   -

 م و گفتم :  دستمو با ترس روي بازوش گذاشت
 بهش دست نزن ... بذار سرجاش   -
  

 اروم نگاهشو به طرف گرفت و گفت :  
شداریم ...نگران نباش ...معلومه که - سته بر شته خوا سي که اینو اینجا گذا ک

 این وقت ش  پستچي 
 دم در نمیاد  

 چیزي نگفتم و با ترس به بسته اي که نسبتا بزرگ هم بود خیره شدم ..  
  

داخل خونه ...   به بستتته روي میز با ترس خیره شتتتده بودم ...امیر  کمي بعد
 حسین باالي سر بسته با 
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 نگاهي به من ..اروم روبان مشکي دور بسته رو باز کرد و درش برداشت   
یه کاغذ طالیي درون جعبه رو پوشتتنده بود که روش یه کارت کوچیب قرار 

 داشت   
  

   
  

ت سر به امیر حسین نزدیب شدم ..کارتو برداشت به خودم جرات دادم و  از پش
 ... روش تصویر یه رز 

ستتیاه بود...برش گردوند  ...چند کلمه تایپي به طور زننده اي خود نمایي مي 
 کردند  :  

 يتقدیم به عشم قدیمیم ي  
  

 امیر حسین برگشت و نگاهي بهم انداخت   
 اط برداشت ...  رنگ به روم نمونده بود که کاغذ طالیي رو با احتی

  
با دیدن درون جعبه وحشتتت ستترتاپامو فرا گرفت  ...امیر حستتین با چهره اي 

 اخم کرده اولین عکسو 
 برداشت و باالتر برد تا خوب نگاهش کنه   

 به نفس نفس زدن افتاده بودم   
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یه عکس از من و یوسف .... در حالي که یوسف روي مبل نشسته بود من با یه 
 سفید  تاب و  شلوارک

 خندون روي پاهاش نشسته بودم ...  
شین   ستام به لرز افتادن ..عکس بعدي توي جعبه رو مي دیدم ..وقتي توي ما د

 یوسف از رانندگیم  با 
 اوردن سرش نزدیکم  از خودمون عکس گرفته بود   

شمم به پایین فرو مي افتادن ...حرفي  شه چ شب همین طور از گو قطره هاي ا
 نداشت براي زدن وجود 

  ... 
 چهره امیر حسین قابل توصیف نبود وقتي که داشت  این عکسا رو مي دید ...  

  
دست توي جعبه برد و کمي عکسا رو جا به جا کرد که از مراسم تدفین یوسف 

 عکسایي نمایان شد 
شون هم من بودم هم  سایي  که تو شجویي..عک سایي از  دوره دان ...بعدم عک

 هومن .. هم یوسف .... 
 حتي از امیر حسین هم چندتا عکس بود  

 لبهام به شدت مي لرزیدن   
امیر حستتین عصتتبي باز همه رو جا به جا کرد که یه بستتته کوچیب تو جعبه  

 ظاهر شد ....اعصابش بهم 
 ریخته بود ..  

 بي معطلي جعبه کوچیب رو برداشت و درشو باز کرد    
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 بود که زیرش نوشته شده بود:   یه سي دي که روش یه عکس از یه  قبر خالي

 يبیا عزیزم ..خیلي وقته که  منتدرتم ي  
  

   
  

 با هم هم دستمو روي دهنم گذاشتم   
ستگاه  سي دي  رو توي د صبي به من نگاه کرد و   سین با همون چهره ع امیر ح

 گذاشت و با کنترل 
    دروشنش کرد ...پاهام دیگه جون نداشتن که صداي یوسف توي خونه پیچی

  
 بدنم سرد شد ..دست و پاهام بي حرکت موندن :  

 زغنبوت ... خوشگلي الزم نیست ...ارایش کني ..بدو بیا دیر شد   -
  

 دهنم باز مونده بود   
 امیر حسین به سمتم چرخید   

  
شتر از - شم گیر نمي کرد ..مي خوام بی شگلم ..وگرنه که دلت پی مي دونم خو

 اینا دلت  گیر کنه فدات 
 شم ....در ضمن زغنبوتم .. خودت   
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شت دیوونه ام مي کرد وقتي که براي اریت کردنم  سف دا صداي خنده هاي یو
 ...اون روز از   پشت سر 

بهم نزدیب شده بود و شروب به قلقلب دادنم کرده بود  ...و من نتونستم جلوي 
 قلقلکاش مقاومت کنم 

  و به خنده افتاده بودم ..و بلند مي خندیدم  
دستتتامو روي صتتورتم بردم و با شتتدت زدم زیر گریه ...صتتداش قطع نمیشتتد 

 ...امیر حسین یه جوري شده 
سعي کردم   ستگاه رفتم و  سمت د صبي به  شتم  با حال ع بود ..دیگه طاقت ندا

 که خاموشش کنم ...  
از استرس و حال خرابم .... دکمه ها رو اشتباه فشار مي دادم و صدا قطع نمي 

 شد   
ش ست من و زندگیمو ا کم بند نمي اومد...طرفم یه بیمار رواني بود که مي خوا

 کامل نابود کنه  
 صداي خنده یوسف رو اعصابم بود   

دستتتام مي لرزید  که از پشتتت ستتر امیر حستتین بازوهامو گرفت و منو عق  
 کشید و دست بلند کرد و 

جلوي  دستتتگاه رو خاموش کرد ..در حال گریه کردن خم شتتتدم و دستتتامو
 صورتم گرفتم و با عجز گفتم :  

 بخدا بهش فکر نمي کنم ...دیگه بهش فکر نمي کنم   -
  

 بي حال روي زمین نشستم همراهم جلوم زانو زد و گفت :  
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   -این عکسا کجا بودن ؟اصال واقعین ؟
  - 
  

   
  

 لبهام مي لرزید سرمو بلند کردم و گفتم :  
ره دانشجوییه ...که منم نداشتمشون ...این نمي دونم بعضي از عکسا مال دو-

 دوتا عکسم عکساي  
 توي دوربین خودش بوده که هیچ وقت فرصت چاپشونو نداشته ...  

شدن ...بدبخت مي  ستان پخش مي  سا تو بیمار شداگه این عک شتر  لرز م بی
 شدم ...از طرفي هم که 

 کنم    امیر حسین عکسا رو دیده بود  و دیگه رومم نمي شد بهش نگاه
شش بگیره و  اروم کنه ..چقدر خجالت  سعي کرد منو تو آ*ه*و* سین  امیر ح

 زده اش بودم   
 از شدت  ترس ضعف کرده بودم و نمي تونستم بلند شم  ...  

کمي زور زد و کمکم  کرد تا  بلند شم  ..بلندم که کرد منو به سمت اتاق خواب 
 برد ...پالتومو خودش 

و تخت دراز بکشتم ..حالم خیلي بد بود ...احستاس در اورد و ازم خواستت ر
 مي کردم  که دارم یواش 

   -یواش دیوونه میشم 
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از اتاق خارج شد و بعد از مدت کوتاهي با یه لیوان اب و قرص برگشت ..سرم 
 درد گرفته بود ..لبه تخت 

 کنارم نشست و قرصو بهم داد.. ..  
چشتتماي خیس به نگاه نگرانش بعد از خوردن قرص  دوباره دراز کشتتیدم و با 

 خیره شدم ...کامل روم خم 
 شده بود ...به هم هم باز افتادم و گفتم :  

 بهتره تا دیر نشده ..تا ابروت نرفته ...من و تو   -
  

 انگشت اشاره اشو اروم روي لبهام گذاشت و گفت :  
 بعضي از حرفا رو نباید انقدر راحت و بي فکر زد دختر   -
  

 ید:  لبهام لرز
تان پخش بشتتته ...توام بي ابرو مي - مارستت تا عکس تو بی گه اون دو ما ا ا

 شي...خانواده ات داغون مي شن 
 ..من اینو نمي خوام   

  
 به زور بهم لبخند زد و گفت :  

 نگران نباش   -
 دست بلند کرد و دست لرزونمو توي مشتش گرفت و گفت :  

 تا من در کنارت هستم از هیچي نترس   -
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 چقدر راحت حرف مي زد   
عات داره - باشتتم ؟نمي بیني کلي عکس داره ؟..کلي اطال چطور نگران ن

 .؟..فقط موندم چرا داره این همه 
زجر کشتتم مي کنه ؟ ...چرا این بازي احمقانه رو با بدبخت کردن و بي ابرو 

 کردنم تموم نمي کنه ؟...اخه 
 نمي داره ؟   این دیوونه رواني کیه که دست از سرم بر

  
 اروم باش ...لطفا همه چي رم به من بسپر  -
  

چندتا نفس عمیم کشتتیدم  و پلکهامو روي هم گذاشتتتم ...مي خواستتتم اروم 
 بشم   

 این قرص االن ارومت مي کنه به چیزي فکر نکن ...  -
  

 چشمهامو نگران باز کردم ..بهم با لبخند خیره بود...  
حتما امیر حسین چیزایي مي دونست که من ازشون به لبخند ش خیره شدم ...

 بي خبر بودم که 
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انقدر راحت بود ..شتتایدم جلوم خودشتتو به ارامش زده بود که من نگران نشتتم 
 ...دلم مي خواست 

 پلکهامو رو هم بذارم و باز کنم و ببینم همه اش دروغه ....  
 ت من بخوابم تااما نبود  ...چهره امیر حسین به شدت خسته بود ..و مي خواس

 خیالش از بابت من 
 راحت شه ...اما نگراني رو هم میشد تو نگاهش دید  

شتم ...حتما با دیدن اون عکسا ازم بدش اومده بود  اروم پلکهامو روي هم گذا
 ...به شدت ازش خجالت 

سته قطره هاي  شم ب شد ...چ شتر  ستم بی ستش روي د شار د شیدم ...ف مي ک
 اشب از گوشه هاي 

سرازیر مي شدن و روي باز کردن چشمام و و دیدن چهره امیر حسین چشمام 
 رو  نداشتم .....این 

وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه کم کم قرص اثر شو  کرد و کمي ارومم 
 کرد طوري که  نفهمیدم 

 کي به خواب رفتم  
  
 *** 
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...بدنم خیس صتتبح زود  ناگهان با خواب بدي که دیده بودم از خواب پریدم 
 عرق شده بود و به سختي 

نفس مي کشیدم ....نگاهي  به ب*ه*ل دستم انداختم ....امیر حسین نبود... 
 کمي تو جام نیم خیز شدم  

 و دستي به صورت و گردنم کشیدم   
بدنم شل بود ...اثر قرص و وضعیت عصبیم ...بدنمو یه جوري کرده بود... پتو 

 رو اروم کنار زدم و 
ستاد سرگیجه ام بهتر ای سته کردم تا کمي  ستاده چند بار پلکهامو باز و ب م ...ای

 بشه ....باید ابي به 
 دست و صورتم مي زدم ..  

شیر ابو باز کردم و  شدم ....و  شویي  ست صدا تلو تلو خوران ....وارد د سرو  بي 
 چند تا مشت اب بي 

شیدم  ..و چندتا نفس عمیم ک صورتم پا سر هم به  شت  ه شیدم  کمعطلي و پ
 یهو  متوجه شلوار 

 راحتي و لباس عوض شده تنم شده ام ..  
با ابي که از صورتم  به پایین مي چکید چند قدمي عق  رفتم و به سر و ضعم  

 نگاهي انداختم  و 
 برگشتم و به جاي خالي امیر حسین چشم دوختم   

 هیچي از دیش  و  بعد از بستن چشمام به یاد نمي اوردم ...   
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ش  با ز به لباستام خیره شتدم ...چیز وحشتتناکي نبود... اما این تصتور که دی
 چطور لباسم رو عوض کرده 

 ..یه جوریم مي کرد ..   
طوري که حسي از شرم به سراغم مي اومد و نمي راشت به رهن آشفته ام سر 

 و ساموني بدم ... 
 هرچند با اون لباسهاي دیشبیم   هم نمیشد راحت خوابید  

ینکه لباسامو عوض کرده بود دو دلم مي کرد ...مخصوصا بعد از دیدن اون اما ا
 عکسا..عکسایي که هر 

کي جاي امیر حستتین بود ...شتتاید به رومم دیگه نگاه نمي کرد ....چقدر باید 
 دیش  به عنوان یه مرد  

 بهش برخورد باشه ..  
ه و خجالت ب .وقتي برگشتتتم و دوباره به  جاي خالیش خیره شتتدم .... ناراحتي

 سراغم اومد....حتما 
 دیگه نمي خواست حتي براي یه خوابیدن ساده هم در کنارم باشه  

 ..چشمامو هاله اي از  اشب فرا گرفت ..  
شون دادم ...هر کاري که مي  شیدم و به عق  هول ستي به موهاي اویزونم ک د

 کرد حم داشت ...تازه 
 بود ...   دو ش  از عروسیمون مي گذشت و و ضعمون این

شتم .....اما اول باید  سا ندا سرم کمي  درد مي کرد ...هیچ توجیحي براي عک
 یه دوش مي گرفتم ..هر 
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ستان بودم  ش  بیمار شدم ...تا خود  شتر فکر مي کردم ..داغون تر مي  چي بی
 ... باید با حال بهتري به 

ي رو  م روانبیمارستتتان مي رفتم ...تا ستترپا باشتتم ...تا قدرت پیدا کردن این اد
 داشته باشم   

اما این فکر که امیر حستتین ازم بدش اومده بود.. ستتستتتم مي کرد ...ته دلمو 
 خالي مي کرد..دستمو 

روي چهار چوب در گذاشتم  و پیشونیمو بهش تکیه دادم ..باید راجبش باهاش 
 حرف مي زدم ...  

  
وش ...با یه د پیشونیمو از چهار چوب جدا کردم و در دستشویي رو کامل بستم

 مي تونستم کمي 
 بیشتر فکر کنم ...دیگه نمي خواستم امیر حسینو از دست بدم 

  
  
  
  

بعد از یه دوش اب گرم و عوض کردن لباستتام ...از اتاق خارج شتتدم ....امیر 
 حسین روي مبل به خواب 

 رفته بود و از سرما توي خودش مچاله شده بود ...  
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برگشتتتم ...و همراه خودم یه پتو اوردم و روش  بغضتتمو قورت دادم و به اتاق
 کشیدم ...  

باالي سترش ..چند ثانیه اي ایستتادم ..موهاي جلوش  روي پیشتونیش ریخته 
 بود ..صورتش با نمب به 

 ندر مي رسید   
از دیش  و با دیدن اون عکسا... از اینکه امیر حسینو از دست بدم حالم خراب 

 بود...از اینکه اینجا 
 ده بود...ناراحت بودم  خوابی

 با فشردن لبهام به هم جلوي ریزش اشکامو گرفتم و به سمت اشپزخونه رفتم ..  
سترس و نگراني که ول کنم نبود اماده کردم ...وقتي فنجونا رو  صبحانه رو با ا .

 از چایي پرکردم و 
در  هخواستم برم که امیر حسینو بیدار کنم ..یه دفعه دیدم   از اتاق لباس پوشید

 اومد ..تنها کتش توي 
دستش بود  ..متوجه بیدار شدنش نشده بودم ...که یاد جعبه دیش  افتادم و به 

 میز وسط سالن 
 پذیرایي خیره شدم ..اثري ازش نبود   

 بهم که نزدیب شد ...حتي نتونستم تداهر به لبخند زدن کنم و گفتم :  
 سالم ..صبح بخیر  -
  

 اما اون لبخند داشت :  
 سالم ...صبح شما هم بخیر خانوم ..سحر خیز شدي ؟  -
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 با همون لبخند بهم چشمب زد :  
 امروز به تالفي دیروز زود بیدار شدیا؟   -

 یه لبخند کوچبب زدم :  
 اره ...  -

از اینکه دیشتت  رو در کنارم نخوابیده بود کمي دلگیر شتتده بودم ..دلگیري که 
 حقم نبود اما حاال احساس 

شم ... براي همین به  مي کردم شه چقدر دلتنگش می شم نبا اگه یه لحده هم  پی
 شوخیه که بیشتر 

 ط نه بود  بهش گفتم :  
 همیشه انقدر راحت مي خوابي ؟   -
  

                     
  

دستي به موها ش کشید و صندلي رو بیرون کشید و کتشو روي دستي یکي از 
 صندلیهاي کناریش 

 تن گفت :  انداخت و حین نشس
همیشتته که نه ...اما به راحت خوابیدن معروفم ..ستترم به بالشتتت نرستتیده -

 ...رفتم تو عالم خواب  
 و با شیطنت :  
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خواباي رنگیم زیاد مي بینم ...از این خوابا که همش فرشتتته ها و پریا دور و -
 برمن ...  

شروب کرد به لقمه گرفتن  براي خودش  شدم که  اقت ..طبا تعج   بهش خیره 
 نیوردم و گفتم :  

 در مورد عکساي دیش   -
  

 لقمه اشو به طرفم گرفت و گفت :  
چند روز استراحت کردي.. دیگه  بسه ته ..واي به حالت امروز حواست سر -

 جاش نباشه ...کلي کار تو 
صت نمونده ... اما اوني که  ص ستان برات ریخته ام ...چیزي به پایان تخ بیمار

 ز نشدي من مي خوام هنو
 ...زود صبحونه اتو بخور که باید بریم ...  

ند کردم ...وقتي لقمه رو گرفتم .. لقمه  با تردید دستتتمو براي گرفتن لقمه بل
 دیگه اي براي خودش 

 درست کرد و خورد و فنجونو برداشت که کمي از چایشو بخوره   
صندلي رو بیرون ش  حرفي بزنم .. شیدم و ک این حرکتش یعني نباید درباره دی

 روش نشستم ..یکي از 
شو مي  شو به خوبي مندور سین این بود که با حرکات و رفتار سناي  امیر ح ح

 رسوند ...کاش علت این 
ستم  ستم چقدر از د شتر از همه مي دون ستم ..و کاش بی شو مي دون ش همه ارام

 دلگیره   
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  *** 

روشتتو به  شتتدن وقتي ماشتتینو توي پارکینگ بیمارستتتان پارک کرد قبل از پیاده
 سمتم برگردوند و با لبخند 

 گفت :  
 یه قرار دیگه به کل قراري دیگه امون  اضافه مي کنیم ...  -

 بهش خیره شدم لبخندش بیشتر شد ...:  
 اول اینکه ...به خاطر این ادم عوضي هیچ وقت لبخندو از لبات دور نکن ...  -

ستم سته به د سته بي نام ودوم اینکه ...هر چیزي که مثل اون ب  ون رسید ...هر ب
 نشوني ...هرچیم 

 که توش بود ..زندگیمونو به خاطرش خراب نمي کنیم ..هر چي آوا   
تو یه بار ازدواج کردي و گذشته اي داشتي حاال بعدشم به قصد ازدواج صیغه 

 کردي  ..منم ازدواج کردم  
شوهري از این عک سلمه که هر زن و  شتم ...خوب م شته اي دا شته و گذ سا دا

 باشن ...و چیز غیر 
 طبیعي نیست   

  
                     

  
 به خودم پوزخند زدم و گفتم :  
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 اما من و   -
 نذاشت حرفمو بزنم و بگم که من و یوسف فقط صیغه بودیم و این یعني فاجعه  

الزم نیست درمورد گذشته بهم توضیح بدي ...اگه توي بخش کسي از عکسا -
 یا توي  خبر دار بود

سي  سیده بود...به ک سي توي بخش ر ست ک سا بد ضعیت اگه عک بدترین و
 توضیح نمي دي ...وخیلیم 

جازه حرف زدن نمي دي  به کستتي ا هاشتتون برخورد مي کني .. با محکم 
 ...هرچند این بیشتر شبیه یه 

 اخطار بوده ...البته امیدوارم   
میشد ازش بپرسم که ازم هنوز زیاد روم نمیشد بهش خیره بمونم ....حتي روم ن

 دلگیره یا نه  
  

 پس حله ؟   -
ستترمو تکون دادم و تالش کردم بهش لبخند بزنم که کامل به ستتمتم چرخید و 

 دستشو روي پشتي 
 صندلیم گذاشت و سرشو بهم نزدیب کرد و گفت :  

ستي یه لبخند رو  - شه با اینکه نمي خوا شرتر بودي ...همی شجویت .. دوره دان
 ..پر انرژي بودي لبات بود 

 ....حتي براي خراب کاري 
 سوالي نگاهش کردم یعني اون موقع ها هم روم دقیم  بوده   

 خنده اش گرفت :  



wWw.Roman4u.iR  1604 

 

 خوب من  روي دانشجوهاي خوبم بیشتر حساسم ..  -
 نمي تونستم حرفاشو هضم کنم :  

.از .دلم مي خواد مثل اون موقعه ها باشي ...از اینکه تو خودت باشي بدم بیاد-
 اینکه گوشه گیر بشي 

...حالم مي گیره ...پس لطفا مثل اون موقعه ها باش ...ستتن ادم که باالمي ره 
 ... نباید عوض بشه ..تازه 

 باید محسناتش بیشترم بشه ...حاال بیا بریم که کلي کار داریم   
  

 بعد از پیاده شدن از ماشین هر دو به سمت ساختمان اصلي به راه افتادیم ..هر
 کي از بچه هاي 

بیمارستتتان که ما رو مي دید با لبخند بهمون تبریب مي گفت با اینکه استتترس 
 عکساي دیش  تو 

سین   سته امیر ح شدت حالمو گرفته بود اما با ظاهري اروم ...به خوا وجودم به 
 به همه اشون لبخند 

 مي زدم ونشون نمي دادم که از چیزي نگرانم ..  
  

شدن به شد و با  .قبل از وارد  سمیه از بخش اورژانش خارج  صلي  ساختمون ا
 دیدن ما سرجاش ایستاد 

و از اینکه قدم دیگه اي برداره که باعک بشتتته به ما نزدیکتر بشتتته خود داري 
 کرد...امیر حسین متوجه 
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 اش نبود اما من  سیمه را مي شناختم   
  

                     
  

شت ...بي خود و  از همون روز اول که تو بخش اورژانس شکل دا بودم با من م
 بي جهت از من بدش مي 

 اومد و علتشو به خوبي نمي دونستم   
یه لحده  از نگاه خیره اش فکر کردم شاید کار خودش باشه ..اما واقعا بي معنا 

 بود که به اون شب 
شد اما فکرم رو  کنم ...در حالي که تمام نگاهم بهش در حد چند ثانیه هم نمی

 مشغول کرده  حسابي
 بود   

سالم و علیب  شاي دیگه هم  شکاي بخ سور  با پز سان شدن به ا قبل از داخل 
 کوتاهي داشتیم ..خبر 

ازدواجمون جایي نمونده بود که پخش نشده باشه ...مخصوصا که اکثر پزشکا 
 هم  به عروسي دعوت 

 شده بودن  
سین انداختم سور نگاهي به تیپ امیر ح سان شدن  در ا سته  ص با ب ي ..هیچ نق

 نداشت ..خیلي 
خوشتیپ کرده بود...وقتي تیپشو مي دیدم مي خواستم منم در کنارش خوب به 

 ندر برسم  ..نگاهي 
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 به خودم توي اینه مقابل انداختم که لبخند پر شیطنتي بهم زد و گفت :  
 اون چیه زیر چشمت ؟  -

 اد... دستبا تعج  نگاهش کردم با انگشت اشاره زیر چشم راستمو نشون د
 بلند کردم که دستي به 

زیر چشمم بکشم که زد زیر خنده و همزمان  در اسانسور باز شد و اون خنده 
 اشو جمع و جور کرد و با 

 لبخند گفت :  
 امروز حسابي دوست داشتني شدي ..الزم نیست به خودت شب کني عزیزم    -

 حرکت کنم    و با حرکت سر  که همراه لبخند بود ...بهم اشاره کرد که
  

سور خارج  سان سرش از ا شت  شدم و پ از تعریف یه دفعه اش رنگ به رنگ 
 شدم   

بعضي از بچه ها که تو راهرو بودن به سمتمون چرخیدن و با حرکت سر و اروم  
 به امیر حسین سالم 

 کردن  ..بینشون هنگامه با خوشحالي به سمتم اومد...  
سري   سین  سالم بچه ها تکون داد و  با قبل از رسیدنش بهم امیر ح در جواب 

 گفتن بعدا مي بینمت 
 به طرف اتاقش رفت   

به محي رفتن امیر حسین تو اتاقش ..هنگامه پرید و ب*ه*لم کرد و با هیجان 
 بهم تبریب گفت  

http://www.roman4u.ir/


 1607 عبور از غبار

ضي  ستم بفهم ...بع شون مي تون ضي از بچه ها رو از نگاه سادت بع حس ح
 هم گله مند از اینکه براي 

 تشون نکردم ...نگاهم مي کردن  مراسم دعو
 چقدر چهره ات عوض شده  -

 به خنده افتادم و گفتم :  
 واقعا ؟اما من که فکر نمي کنم   -

 با بازیگوشي مشتي به بازوم زد و گفت :  
  

                 
  

قبل و بعد عروسیتو باید ازت عکس گرفت و کنار هم گذاشت تا بفهمي چي -
 میگم   

  
 حالي که سرشو بهم نزدیب مي کرد با شیطنت گفت :   و بعد در

 ازدواج حسابي بهت ساخته ها ..رنگ و رو اومدي ...  -
  

 این دختر چقدر شر بود ...  
فعلنم که رنگ و روت و حلقه هاي نازت ...شتتتده خار تو چشتتم جماعت -

 حسود بخش قل   
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سام مي اومد وقتي ستیشن  همونطور که همراهم  براي عوض کردن لبا از کنار ا
 رد شدیم با اشاره به 

 یکي از پرستارا گفت :  
حتي پرستارام به خونت تشنه هستن ...آوا یعني خداروشکر مي کنم که جات -

 نیستم ...همه مي 
 خوان خونتو بمکن   

 با حرفش دوتایي زدیم زیر خنده که ادامه داد:  
به احتمال  د- قا رو نمي دونم ..ولي اونام  به دکتر موحد پزشتتکاي ا رصتتتد 

   -حسادت مي کنن 
  

 ابروهامو دادم باال که به خنده افتاد و گفت :  
 جدي مي گم بابا.... حرفاي  چند نفرشونو شنیدم ... درباره تو حرف مي زدن  -

ستش در  شت و جایي نبود که خبراش از د شم دا این دختر همه جا گوش و چ
 بره  

  
 ؟  مثال دکتر قیاسي...بگم چي گفته -

 سرمو تکون دادم و گفتم :  
 نه  -

 از رو نرفت و گفت :  
 دکتر تاجدار چي ؟  -
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شدیم که اتنا و الهه و چندتا از بچه هاي  سرمو با خنده تکون دادم و وارد اتاق 
 دیگه با ورودمون روشونو 

 به سمتمون چرخوندن   
  

                     
  

اومد و با در آ*ه*و*ش کشتتیدنم بهم الهه لبخند زد و براي تبریب به ستتمتم 
 تبریب گفت ..بچه هاي دیگه هم 

 جز اتنا براي تبریب گفتن اومدن که هنگامه رو به دیوار با شیطوني گفت :  
سالم ..احوال شما ..ِاه شما بودید که دو ش  پیش عروسي داشتید؟..ببخشید -

 ...زبونمو موش خورده 
 ..نمي تونم تبریب بگم ...  

هر چي چشم بده ازت  Ϳسفید بخت شي ..ایشا Ϳشبخت بشي..ایشاخو Ϳایشا
 دور بشه 

  Ϳایشا Ϳایشا Ϳ..ایشا
شت و از اتاق خارج شد  شد و بي حرف از بینمون گذ صورتش قرمز  اتنا رنگ 

 که الهه گفت :  
 باز معلوم نیست چشه ؟  -

 هنگامه  چشماشو گشاد کرد و گفت :  
 ..بگم چشه ؟  معلومه چشه ..یعني نفهمیدي چشه ؟.-
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یه دفعه همون دختر چشم زاه که اسمشو یادم نمي اومد وارد شد و با دیدن من 
 اخم ظریفي کرد وبه 

 سمت کمدش رفت و چیزي برداشت و رفت بیرون که هنگامه گفت :  
آوا جان بمیریم ...یعني رسما عاشقتم ... با این طرفدارات ..اما غصه نخوریا -

 خودم جاي همشون بهت 
 یب مي گم ...  تبر

 همراه بچه هاي دیگه بهش خندیدیم که الهه بهش گفت :  
این شیطون ... با همین کاراش اگه یکي از پزشکاي بیمارستانو شکار خودش -

 نکرد من اسممو عوض 
 مي کنم  

هنگامه چشم و ابرویي باال داد و  دست به سینه شد و براي مسخره بازي جدي 
 شد و  با صداي تو 

 ت :  بیني گف
 فقط دکتر سهند و الغیر   -

 بچه ها پقي زدن زیر خنده که مژگان گفت :  
 بهتر از اون نبود ؟  -
 هي پشت  سر عشقم درست حرف بزن  -

 و پلکهاشو تند تند باز و بسته کرد و گفت :  
دار - نه ..دارم از انت قدام نمي ک فقط مرده شتتورش ... نمي دونم چرا زودتر  ا

 خسته میشم 
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 محکم زد تو شونه اش گفت :  الهه 
 خیلي پرویي به خدا  -
  
  

                     
  

 همه زدیم زیر خنده و  هنگامه گفت :  
 اي حسودا ...  -

 همونطور که روپوشمو عوض مي کردم معصومه گفت :  
ست خفه اش - سهند دیروز چیزي بود براي خودش ..دکتر  مي خوا این دکتر 

 کنه   
 ردنم انداختم و گفتم :  گوشیمو دور گ

 چیکار کرده مگه ؟ -
 هنگامه دستشو گذاشت روي شونه ام و گفت :  

 من که میگم شکست عشقي خورده انقدر خرابه  -
  

 مژگان سري تکون داد و گفت :  
 یهو اخالقش زیر رو رو شده  -
  

 الهه نگاهي به دوتاشون کرد و گفت :  
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اخر سر دکتر موحد به یکي از اقایون  دیروز که همش گیج مي زد ..طوري که-
 سپرد حواسش بهش 

 باشه که خرابکاري نکنه  
 هنگامه دست به سینه شد و گفت :  

شه  صباني ب صبح ندیدمش ...فقط خدا کنه باز کاري نکنه که دکتر ع من که از 
...-   

 یهو معصومه خیره به من ازم پرسید:  
 همنقدر جدي و سرده  ؟   اخالق دکتر توي خونه هم مثل اینجاست .؟.-
  

 متعج  نگاهش کردم که هنگامه گفت :  
عزیزم چطوره از چیزیاي دیگه هم بپرستتي..خجالت نکش .. همه خودموني -

 هستیم ..اوا جانم که 
 جیگر.. الرج  ..همه رو بهمون مي گه  

 معصومه رنگش قرمز شد...هنگامه شونه اي باال انداخت و گفت :  
  

                     
  

   -اي بابا به ما چه ...
 و بعد رو به من ...:  

   -امروز دیگه از شیریني خبري نیست ؟
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 الهه گله مند نگاهش کرد و گفت :  
 روتو برم هي ..  

  
شدیم که یه چیزي یادم اومد و  شون خندیدم و همراه هنگامه از اتاق  خارج  به

 ازش پرسیدم :  
 ستي بگي که نگفتي ؟  راستي سر سفره عقد چي مي خوا-
  

 انگشت اشاره اشو به طرف خودش گرفت و گفت :  
 من ؟  -

 سرمو تکون دادم  
 من که چیزي یادم نمیاد...نه چنین چیزي بهت نگفتم ...  -

 اخم کرده و در حالي که به خنده افتاده بودم گفتم :  
 واقعا که  تو برا ي این بخش خوبي   -
  

ه همزمان سهند از اتاق یکي از بیمارا بیرون  اومد  و شروب کردیم به خندیدن ک
 هنگامه زیر زبوني 

 گفت :  
 ِدکي...روزمون با این بدمص  اغاز شد  -

 نزدیب بود از خنده منفجر بشم اما ل  پایینمو گاز گرفتم و بهش گفتم :  
 تو کاردیگه اي جز خندوندن  نداري .دختر ..؟..  -

 شد و گفت :   هنگامه مثال ناراحت و غمگین
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ستي که دل منو جیز جیز کني - آوا این کارا بهت نمیادا...تو مهربونتر از اوني ه
 ...اما اگه مي خواي در 

این برهه از زمان فقط ستهند جلو چشتمات باشته تا از عشتقش نستبت به من 
 اطالعاتي کس  کني 

..به این ...من فداکاري مي کنم و مي رم پي کارم ..اما ناهار میاما ...باشتته ؟
 سهندم زیاد نزدیب نشو 

 ...روزتو خراب مي کنه ..کال ضد حاله   
 لبخندم بیشتر شد که با خنده گفت :  

  
                 

  
 فدات بشم ..چه قدر خوب که هستي ..من دیگه برم ..فعلني   -
  

اول صبحي سرحالم اورده بود از کنار سهند که عبور کرد براش سري تکون داد 
 شد   و رد

نگاهم به ستتهند بود خبري از مرت  بودن همیشتتگیش نبود..موهاش کمي  
 اشفته و ته ریشي که زیاد 

مرت  نبود ..داشتتت پرونده به دستتت به ستتمتم مي اومد بهش لبخند زدم ..و 
 سالم کردم 

 اما اون فقط اروم جو اب سالم رو داد و از کنارم گذشت ..رفتارش عجی  بود   
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 ادم وارد اتاق یکي از بیمارا شدم ..  شونه هامو باال د
تا ظهر درگیر بودم ...خبري از اشوب و عذاب دیگه تو بیمارستان نبود..اعصابم 

 اروم تر شده بود ...امیر 
 حسین بعد از عملش رفته بودیه  بیمارستان دیگه ...  

شده بود..گشنه ام نبود ..اما دلم ه*و*س ه ی قرا بود تا ظهر برگرده ...وقت ناهار 
 فنجون چاي کرده بود از 

بخش خارج شتتدم  و براي  بیشتتتر راه رفتن .... از پله ها به جاي استتانستتور 
 استفاده کردم ..  

رفت اومد کمتري داشتتت ..چون همه از استتانستتور استتتفاده مي کردن ...با 
 نزدیب شدن به پله ها 

شت پاحساس کردم کسي هم پشت سرم اومد ...زیاد غیر طبیعي نبود پس به 
 سرم نگاه نکردم 

..خواستم به امیر حسین زنگ بزنم که یادم اومد از روز عروسي به بعد گوشیمو 
 بهم نداده و پیش 

 خودشه  
سمت پایین  ستمو روي نرده ها همزمان با پایین رفتن به  سرمو تکوني دادم و د

 مي کشیدم  که از 
 فاصله چند پله باالتر صداي ناراحتش رو شنیدم :  

 ه به ارزوت رسیدي مگه نه ؟  بالخر-
 سر جام ایستادم  و برنگشتم  

 یه خونه خوب ...یه همسر همه چي تموم  و ایده ال  -
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 چشمامو با حرص بستم و باز کردم و بالخره سرمو به سمتش چرخوندم 
 باالي اولین پله  ایستاده بود و با حسرت نگاهم مي کرد  

 بهترون  گشتنم ... این تغییراتو داره  تیپ زدنتم عوض شده ..خوب  با  از ما -
  

 با اخم توي چشماش خیره شده بودم 
 داشت حرص مي خورد   

 نمي دونم خودت خواستي یا اون دکتر به ظاهر محترم مختو زد ...؟  -
  
  

                
  

 نگاهش کشیده شد به سمت حلقه تو دستم   
سیت ....توي تخت و توي ب*ه*لش - ش  عرو شم مي خندیدي حتما  به ری

 ...؟  
  

 چشماش داشت کم کم پر اشب مي شد   
 چرا چیزي نمي گي ...انقدر ازم بدت میاد که نمي خواي حرف بزني ؟  -

بعضتتي وقتا فکر مي کنم چه ستتتاده بودم که فکر مي کردم از موحد بیزاري و 
 اونقدر پشت سرش بد و 
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ص انداختنت با کلید روي بیراه مي گي ...دوره دانشتتجویي یادته ؟ ...از حر
 ماشینش خط انداختي ..مي 

شدي؟  شد که یهو زنش  شد؟..چي  شه ...پس چي   سر به تنش نبا ستي  خوا
 ..چي شد که همش 

 باهاش مي خندي و ازش جدا نمیشي؟  
شدي که کتب خوردنتم از من بهش مي گي  شد که انقدر باهاش راحت  چي 

 که براي تالفي و به 
سوال من ستان و طوري حالیم کنه که بهانه چندتا  شونه بخش قدیمي بیمار و بک

 نباید بهت نزدیب بشم 
 که مجبور میشم یه هفته بالجبار مرخصي بگیرم 

 نگاهمو با حرص ازش گرفتم  و خواستم برم پایین که با بغي و عجز  گفت :  
 همیشه دوست داشتم اوا  -
  

 سرجام میخکوب شدم و بدنم سرد شد   
   صداش مي لرزید 

مجبور شتتتدم طالقت بدم ..اما مطم ن باش هیچ وقت خواستتته قلبیم نبود -
 ...هیچ وقت   

  
 با لبهاي باز به سمتش سرمو چرخوندم 

 به سختي جلوي ریز اشکاشو گرفته بود...:  
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دیگه براي گفتن همه چي خیلي  دیر شتتتده ...البته مقصتتر خودم بودم ..تو -
 تقصیري نداشتي ...دیگه 

 از دستت دادم ...براي همیشه ...   براي همیشه
 بغضشو به سختي قورت داد:  

 فقط به این سوالم جواب بده  -
  

 قلبم به درد اومده بود :  
  

                     
  

براي لجبازي که زنش نشتتتدي ؟...براي اینکه  ازم انتقام بگیري ...براي در -
 اوردن حرص من که نبوده 

 ؟...  
 به هم خیره شده بودیم ....   در فاصله سه پله

 لبهاش لرزید ...ابروهاشو به زور باال داد و نگاهشو ازم گرفت و گفت :  
شم ...از دوریت ..از نبودنت ...دارم دیوونه - چون چند ماهه که دارم زجر میک

 میشم که با اوني ...دارم 
 عذاب میکشم وقتي مي فهمم با اون زیر یه سقفي   

دیب شدن بهتو ..بهم ندي ....و حاال با اون مرد که روزي لعن سال اجازه نز     
 و نفرینت براش تمومي 
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 نداشت هستي و باهاش مي خندي   
چرا حرف نمي زني ؟دوست نداري کمي از زندگي مشترکت به عشم قدیمیت 

 بگي ؟  
 کلمه عشم قدیمي چون ناقوس خطر برام نواخته شد   

 ام کادوهات ...  هنوز تمام یادگاراتو دارم ...تم-
  

 بالخره اشکش در اومد:  
 خیلي دلم برات تنگ شده آوا ....خیلي   -

باورم نمیشتتد کار هومن باشتته ...چنین شتتخصتتیتي براي عذاب دادن دیگران 
 نداشت ..مطم ن بودم ...اما 

 این حرفا ....یه شوک بد بود ...اونم حاال ..بعد از ازدواجم با امیر حسین   
ش بد شده بود.. خیره تو نگاه پر اضطرابم نگاهشو ازم گرفت و با حالم از حرفا

 فاصله زیاد از کنارم 
 گذشت و به سمت پایین رفت   

شکم در مي  شت ا شتم ...از اینکه  این حرفا رو بهم زده بود دا حالت تهوب دا
 اومد ..وقتي برگشتم اون 

 رفته بود ...  
من مي اومد ؟...کمي بعد با رنگ صتتورتم پریده بود ...چرا این بالها ستتر 

 انزجار و نگراني و حالي عجی  
...از پله ها پایین رفتم و به ستتمت کافي شتتاپ قدمهامو کند کردم ...ستتردرگم 

 بودم ...آخه این چه 
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حرفایي بود که بهم زده بود؟ ..مندورش از این حرفا  چي بود .؟.کم کم داشتم 
 قاطي مي کردم  

گرفتن یه لیوان چاي..میز  نزدیب به پنجره رو  وارد کافي شتتاپ شتتدم و بعد از
 انتخاب کردم و روي  

 صندلي  نشستم ...و به بخار بلند شده از چاي خیره شدم   
ست مي گفت   شمم اومد.... من از موحد بیزار بودم ..هومن را شته جلو چ گذ

 ..تحمل اینکه بخوام یه 
ا کستتي بود که حمایتم روزي زنش بشتتمو نداشتتتم .... اما حاال بودم ..اون تنه

 کرده بود...تنها کسي بود 
سه روز تمام بعد از مرگ یوسف مراقبم  شت .. شرایط هوامو دا که توي بدترین 

 بود   
به یاد حرف یوستتف افتادم .... زماني که داشتتت درباره دختر مورد عالقه امیر 

 حسین حرف مي 
 ن   زد..پلکهام  تند به حرکت در اومدن و مرت  باز و بسته شد

  
                   

  
وقتي که یوسف گفت امیر حسین اون ش  براي دیدن دختر مورد عالقه اش به 

 بیمارستان اومده بود 
 ..همون شبي که من واتنا شیفت بودیم ...  
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و یا وقتي که گفت امیر حستتین گفته ..دختره ... هم خوشتتگله ..هم خانوم ... 
 فقط کمي اخالقش تنده 

 ل حله  که اونم قاب
شدم ...چرا انقدر گیج  ستم خیره  شیدم و به حلقه توي د صورتم ک ستي به  د

 بودم ؟...چرا نفهمیده 
 بودم ؟  

بار اول توي  ته بود دوستتتت دارم ..  نا بهم نگف قت امیر حستتین عل هیچ و
 خواستگاریش بهم گفته بود فقط 

  ازم خوشش میاد اما حرفاي یوسف و کار و کردار خود امیر حسین ... 
یه حس  که روم داشتتتت  تاثیري  ها  فاي هومن تن چیزي غیر از این بود ..حر

 دلسوزانه بود ...اینکه با 
حرفاش دلم براش تنگ بشه و دوباره ه*و*سش کنم نبود ...فقط باعک شده بود 

 از نداشتن امیر حسین 
 ترس تو وجودم رخنه کنه ..که اگه نباشه چیکار باید بکنم   

ین عجی  ... بود محافده کارانه عمل مي کرد..مهربون اما رفتاراي  امیر حستت
 بود ...برخورداري خوبي 

 داشت ...راحت توي خونه و جلوي خانواده اش بهم محبت مي کرد .. 
از جام بلند شدم ..بخار لیوان چاي تموم شده بود از کافي شاپ در اومدم و به 

 سمت بخش رفتم ...  
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ود و داشتتت با یکي از بچه ها حرف مي وارد بخش که شتتدم دیدمش ..اومده ب
 زد..خیره نگاهش کردم 

شت .. وقتي حرفش تموم  شو دا ستان شب و جدي توي بیمار ...همون ظاهر خ
 شد  

خواستتت بره ستتمت اتاقش که نگاهش بهم افتاد..لبخندي زد و با حرکت ستتر 
 بهم گفت برم سمتش  

سب شده ...نه اینکه حس بدي ن سم بهش عوض  ساس مي کردم ح ت بهش اح
 داشته باشم اتفاقا 

 احساس مي کردم که چقدر این مرد دوست داشتنیه و من نمي فهمیدیم ..  
یه  ثل  قه نکرده بود ..؟چرا فقط م مدت ابراز عال مه  ما چرا بهم توي این ه ا

 دوست فاصله ها رو حفظ کرده 
 بود..؟  

حتي شتت  عروستتي به بهانه خواب بهم نزدیب نشتتده بود ..شتت  بعدشتتم 
 وري ...در حالي که روز همینط

خواستگاري ازم چیز دیگه اي خواسته بود و حاال خودش بهش عمل نمي کرد 
  ... 

 بهش که رسیدم سالم کردم ..لبخندي زد و گفت :  
 سالم ..خسته نباشي  ..روزت چطور بود ؟  -
  

 روزم ؟...افتضاه ...خسته کننده و گیج کننده  
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 خوب بود ..  -
  

                  
  

سوزوند  ..انقدر خوب به درونیاتم واقف بود که  شکافانش وجودم رو  نگا ه مو
 من نبودم   

 بریم ناهار ؟  -
نگاه خیره ام به حالت صورت و لبخندش بیشتر شد..خنده اش گرفت و دستي 

 به زیر بینیش کشید و 
 گفت :  

 قیافم عوض شده ؟  -
  

 :  از حرفش جا خودم و به خودم اومدم و گفتم 
 چي ؟  -
  

 سرشو با خنده تکون داد و گفت :  
 فکر کنم گشنته ...  -

نارمون  گاهي معني داري از ک با ن ها  چه  که یکي از ب نداختم  پایین ا ستترمو 
 گذشت و امیر حسین گفت :  

 این بنده خدا ها تا به ما عادت کنن ..بالخره دیوونه میشن  -
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ادم و همراهش به ستتمت ستتلف از حرفش توي اون بهت و گیجي به خنده افت
 رفتم 

  
شتم اما براي  شتها ندا سته بودیم ...زیاد ا ش روي یب میز و روي در روي هم ن

 همراهیش باید چند 
شد و  سلف  شغول بودیم هومن  وارد  شقي رو مي خوردم ...همونطور که م قا

 نگاهش به ما افتاد 
.به شتتدت بهم ..نگاهمو تند ازش گرفتم و قاشتتم غذا ر توي دهنم گذاشتتتم  .

 ریخته بود  
 امیر حسین نگاهي بهش انداخت و رو به من گفت :  

صتم - ص صت نمونده ..کم کم باید  براي فوق تخ ص دیگه چیزي به پایان تخ
 اماده بشي  

  
 بهش لبخند زدم و گفتم :  

   -اره دیگه داره تموم میشه ..حتما... به فکرش هستم ...
ست داره فو ستم وقتي مي دیدم خیلي دو صم رو هم بگیرم ...نمي تون ص ق تخ

 ضد حال بهش بزنم و بر 
 خالف میلم حاضر شده بودم این مرحله ام برم .  
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.هرچند زیاد بدمم نمي اومد احتماال فشتتاراي این مدت باعک شتتده بود زیاد 

 بهش فکر نکنم و نخوام که 
واستتت و مطم ن بودم با وجودش ادامه اش بدم ...امیر حستتینم بد منو نمي خ

 حتما موفم میشم 
.لبخندش غلیظ تر شتتتد.. بعضتتي از بچه ها گاهي نگاهي به ما مي نداختن 

 ...هومن اونورتر تنها پشت 
باره من و هومن همه چي رو مي  میز نشتتستتته بود ...یکي از بچه ها که در 

 دونست مرت  نگاهش 
 بینمون رد بدل میشد ...  

ت خرد میشتتد ..این رفتارا غیر قابل تحمل بودن  امیر اعصتتابم کم کم داشتت
 حسین که بي خیالشون شده 

 بود و خیلي عادي رفتار مي کرد   
ها    گاه به ن با حرف زدن و بي توجه نشتتون دادن   یدم امیر حستتین  وقتي د

 ...خودشو اریت نمي کنه 
ست داره   ..یه دفعهمنم همین کارو کردم ...حتي با یاد اوري اینکه منو واقعا دو

 میلم به غذا بیشتر شد 
  .. 
  

با  یه نفر دوستتتت داره و  یه نفر دوستتتت داره .. یه وقتي مي دوني  حس عجب
 حرکاتش اینو بهت ثابت مي 
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کنه ..غرق لذت میشتتي  و مي خواي وجودتو ستتیراب کني از نگاههاش ..از 
 لبخنداش  

 کت و یا یه  رفتاربعد از ناهار در زیر نگاههاي کنجکاو بچه ها که منتدر یه حر
 عاشقانه از جان  موحد 

 ناکام مونده بودن هر دو براي رفتن به بخش بلند شدیم که بهم گفت :  
 من االن باید برم بخش انژیو ...مي توني بیاي؟  -

 سرمو تکون دادم و گفتم :  
  

 اره ....کاري توي بخش ندارم  -
  

م نمي کنم ... نگاهش شتتاد از اینکه  مي دید براي بودن باهاش  حتي تعلل ه
 میشد و خیره نگاهم 

 مي کرد   
  

سون  ستاده بودم ...بیمار هرا سر بیمار ای ستش .. باال  توي بخش انژیو کمب د
 به من خیره شده بود و 

 امیر حسین با ارامش کارشو مي کرد  
که به یاد چند وقت پیش افتادم  که با بیمار شتتوخي مي کرد و باعک خنده ام  

 د ..لبخند به لبام شده بو
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اومد ..بیمار که فکر مي کرد به اون لبخند مي زنم ..لبخندي زد و نگاهشتتو به 
 امیر حسین داد  

از باال ستتر امیر حستتین ...به موها و دستتتاش خیره شتتده بودم ...یب ان  دلم  
 خواست شونه اشو لمس 

 کنم براي اینکه وجودشو در کنار خودم حس کرده باشم    
  

                     
  

امروز بعد از حرفهاي هومن احساس مي کردم که چقدر به امیر حسین احتیاج 
 دارم و نمي خوام ازش 

 دور باشم  
محو کار و خوش و بش با بیمار بود که بي اراده دستتتمو اروم روي شتتونه اش 

 گذاشتم  و کمي فشارش 
 دادم که تند نگاهشو از پیرمرد گرفت و بهم خیره شد   

نگاهش ....خجالت زده دستمو زود از روي شونه اش برداشتم و رنگ پریده  از
 نگاهمو به بیمار دادم و 

 دوباره به امیر حسین ... که با شیطنت بهم خیره شده  بود ..  
سین ... که  از کار خودم خنده ام گرفت ...بدتر از همه هم از  نگاههاي امیر ح

 دلو به دریا زدم و گفتم :  
 خواستم بگم برگشتني مي راري من رانندگي کنم ؟  فقط مي -
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پیرمرد که به رابطه منو امیر حسین با نگاهاي کارگاهانش مشکو ک شده بود به 
 امیر حسین خیره 

 شد که امیر حسین با خنده گفت :  
 تو جون بخواه عزیزم ..اما کیه که بهت بده   -
  

 داشت سر به سرم مي راشت   
 کرد که من از شیطنت امیر حسین انرژي گرفتم و گفتم :   پیرمرد به من نگاه

 قول مي دم ماشین نازنینتو به در و دیوار نکوبم -
  

 نه تورخدا بیا و بکوب   -
  

دوتامون به خنده افتاده بودیم که پیرمرد با کلي کار گرفتن مخش از امیر حسین 
 پرسید:  

 باهم دوستید؟  -
  

ردیم که امیر حستتین  با چشتتمکي بهش منو امیر حستتین متعج  نگاهش ک
 گفت :  

 به کسي نگیدا ...بفهمن بدبخت میشیم ..تازه دو روزه که باهم دوست شدیم   -
  

 از خنده مي خواستم غش کنم   
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 پیرمرد انگار که چي شده باشه با لحن دلخوري گفت :  
  

                     
  

 شما دیگه چرا دکتر ..؟  -
  

 ه هاشو باال انداخت و گفت :  امیر حسین شون
 دله دیگه ..گیر مي کنه ..نمیشه  ام کاریش کرد ...  -
  

 و بعد با نگاه پرخنده اش از م پرسید:  
 دروه میگم مگه ؟  -
  

 خنده امو قورت دادم و گفتم :  
 نه ...خیلیم راست مي گي   -

 :  پیرمرد بیچاره باز به دوتامون خیره شد که امیر حسین بهش گفت 
 درد که نداري؟  -
  

 پیرمرد که بي خیال درد و انژیو شده بود با دلسوزي گفت :  
شدن پنهوني   ؟چرا - ست  ستگاریش ..چه کاریه ؟ ...چرا دو خو بابا برو خوا

 انقدر عذاب و مخفي کاري ؟ 
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 امیر حسین با همون نگاه خندون بهم نگاه کرد و ازم پرسید:  
 بیام خواستگاریت ؟  -
  

 مو به نشونه اره  با خنده تکون دادم   سر
 پیرمرد تعجبش بیشتر شد که امیر حسین  گفت :  

 فردا ش  میام خواستگاریت ...گل چي مي خواي برات بگیرم ؟  -
  

 پیرمرد  کنجکاو نگاهم کرد...  
 یه دو هزارتا تا شاخه گل رز سفید   -
  

                    
  

 د  و با خنده گفت :  امیر حسین شونه اي باال دا
دیگه چي مي خواي عزیزم .؟.این که چیزي نیستتت ...فقط اشتتکال نداره با -

 کامیون بیام دم در خونه 
 اتون ؟... اخه توماشین من جا نمي شن  

 یه دفعه دوتامون زدیم زیر خنده که پیرمرد با خنده گفت :  
 شماها منو سرکار گذاشتید ؟  -

ند کرد و ساعد دستمو گرفت و ارومو منو به سمت امیر حسین با خنده دست بل
 خوش کشید و گفت :  
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   -این خانوم زیبا همسر م ...هستن حاج اقا 
 پیرمرد زد زیر خنده و گفت :  

 یعني من دو ساعت سر کار بودم ؟  -
  

 خنده امیر حسین بیشتر شد و  گفت :  
 اختیار دارید...فقط گفتیم کمي شوخي کنیم ..  -

خندید و  با فهمیدن اینب تازه ازدواج کردیم به دو تامون تبریب گفت پیرمرد 
  ... 

از اینکه امیر حسین دستمو گرفته بود حس خوبي بهم دست داده بود ...دوست 
 داشتم همش مورد 

شم به خاطر بد اومدنش از من  شب شم  و فکر نکنم جدا خوابیدن دی توجهش با
 باشه  

  
سته کننده و سین به یه  روز  روزي که ابتداش خ ازار دهنده بود به لطف  امیر ح

 خوب تبدیل شده بود  
لباس عوض کرده همراه هنگامه از اتاق خارج شتتدیم ....امیر حستتین مقابل 

 استیش در حال نوشتن 
 اطالعاتي توي پرونده بیمار بود   

سي هم  نبود که ناچار  شتیم مي رفتیم و مورد اورژان شبختانه کمي زودتر دا خو
 موندن بشیم  به 
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ستاش جا به جا کرد و نگاهي به نگاه خیره ام به  سته کیفش رو توي د هنگامه د
 امیر حسین انداخت و 

 با خنده گفت :  
 نیششو وووو....یهو نخوریش خانوم خوشگله ؟  -
  

 به خنده افتادم و بهش خیره شدم که خنده اش بیشتر شد و گفت :  
ست دارم که اریت کردن خیلي مزه مي ده ....بخ- شو ...دو دا ..پس  ناراحت ن

 هي سر به سرت بذارم 
  

                     
  

 سرمو با خنده تکون دادم و چیزي نگفتم که گفت :  
 یه چیز بگم ؟  -
  

 بهش خیره شدم و گفتم :  
 بگو  -
  

 لباشو بهم فشرد و گفت :  
ست- شه اروم و پر انرژي ه ن ...از روز اولي مادر بزرگم میگه ادماي خوب همی

 که دیدمت با اینکه نمي 
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شناختم ..اما صورت و نگاهت بهم یه ارامشي مي داد...سکوتتو دوست داشتم 
  ... 

حرف زدنت ..راهنمایي کردنت ..با همه بچه هاي اینجا فرق مي کنه ...طبیعیه 
 خیلیا بهت حسودي 

 کرده ...  کنن ...چون مطم نم دکتر..برخالف خیلیا فقط به ظاهرت توجه ن
اخالقت  یه جور خاصه ...که من دوسش دارم ...و حتما هم  بیشتر از من دکتر 

 دوستش داره ...پس با 
یت نمي دي ...خودتو براي  ها اهم چه  به این ب که مي دونم خودت  این

 حسودیاشون و حرفاي بي سرو 
 تهشون ناراحت نکن ...  
 به خنده افتادم و گفتم :  

 رفا اتیش پاره  بهت نمیاد از این ح-
  

 با خنده گفت :  
 مي دونم ...گفتم یه چیزي دور همي گفته باشم   -
  

 هر دو خندیدم که جدي شد و گفت :  
سادته ...اگه - صه از ح سرت حرفه ...حرفهایي که مشخ شت  ستش خیلي پ را

 یه موقعه اي این حرفا 
 بهت رسید ...خودتو ازار ندي ....  
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 نزدیب کرد :   سرشو با شیطنت به گوشم
که گیرت اومد ..اونوقت حرف مفت مردم - کاري  مانیم ...اصتتتل  ما به قول 

 ...میشه مفت و ارزوني 
 خودشون   

  
                     

  
ولو اینکه هیکلي مثل ونوس ، صتتورتي بستتان قرص قمر و مغز متفکري شتتبیه 

 ابن سینا داشته 
 ربون و پاکه که داشتنش نعمتیه  باشي..اون چیزي که برات مي مونه ..یه دل مه

 و با چشمکي :  
 اینا گفته هاي ناب مامانیمه ها  -

 با خنده گفتم :  
 مي دونم ... تو از این هنرا نداري   -
از ته دل زد زیر خنده که با دیدن نگاه امیر حستتین ..رنگ پریده ستتریع خنده  

 اشو خورد و گفت :  
 شونه ..اصال حرف نداره هنر ضایع شدنم جون تو رو دست همه ا-
  

به زور جلوي خنده امو گرفتم که به امیر حسین رسیدیم .... هنگامه سریع ازم 
 خداحافدي کرد و رو به 
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 امیر حسین با هول گفت :  
 خسته نباشید...دکتر  -

 امیر حسین که از رنگ پریدگي هنگامه خنده اش گرفته بود گفت :  
 ید   سالمت باشید...شما هم خسته نباش-

هنگامه که نفسش دیگه  باال نمي اومد نگاه تندي به من انداخت و بعد با گفتن 
 خداحافدي تندي از 

سالن رفت و  امیر  سمت در انتهایي  صله گرفت و به  سین ..ازمون  فا امیر ح
 حسین با خنده گفت :  

 این چش بود ؟  -
  

 خنده ام گرفت و گفتم :  
 د   نمي دونم ...داشت نصیحتم مي کر-
  

 خوش خنده هم هست    Ϳماشا-
 لبخندي زدم  و گفتم :  

 کارت تموم شد ؟  -
 سري تکون داد و اخرین موردم نوشت و پرونده رو بست و گفت :  

 اره عزیزم ....دیگه بریم  -
  
رستتتار دقیم تو رفتار دوتامون زیر چشتتمي نگاهمون مي کرد ...و مثال هم پ

 مون نمي کرد..امیر نگاه
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 حسین پوزخندي زد و کیفشو برداشت و همراهم به سمت اسانسور رفتیم ...  
بعضتتي از بچه ها هم حین رد شتتدن از کنارمون طور خاصتتي نگاهمون مي 

 کردن ...هیچ وقت  فکر نمي 
 کردم ازدواج با امیر حسین باعک بشه اینطوري زیر رربین باشم   

شد اول سور که باز  سان سته  در ا سین ....هر دو خ من تو رفتم و بعدم امیر ح
 بودیم ..البته بیشتر امیر 

 حسین ..از صبح همش سرپا بود 
  

 حاال دو هزارتا گل از کجا گیر بیارم ؟  -
  

 با خنده سرمو باال اوردم و گفتم :  
 نمي دونم ..قراره تو بگیري مهندس ..نه من که غصه اشو بخورم   -

 ي بهم خیره شد و گفت :  با خنده دندون نمای
 فکر کنم همون دوست بمونیم براي هردومون به نفع تر  باشه زري   -

 با خنده گفتم :  
 چرا؟  -

 دستي به گردن و موهاش کشید و گفت :  
 دوست که باشیم با یه شاخه گلم میشه گولت زد   -

... هر دبه خنده افتادم و بهش خیره شدم که توي طبقه بعدي در اسانسور باز ش
 دومون با لباي 

http://www.roman4u.ir/


 1637 عبور از غبار

خندون به بیرون خیره شتتده بودیم ..که لبخندامون با دیدن ادماي بیرون کم کم  
 کمرنگ شد .  

  
 هومن و صنم ایستاده پشت در اسانسور به ما خیره بودن  

هومن اول نمي خواست بیاد تو که با اومدن عصبي صنم به داخل بالجبار اونم 
 داخل شد ..امیر حسین 

 جا دادن بهشون به سمتم اومد و کنارم ایستاد    براي
قربون ادب صتتنم هم  برم با وجود مشتتکلي که  با من داشتتت به امیر حستتینم 

 سالم نکرد ..فقط هومن 
سالمي  که معلوم نبود به کي  شو پایین گرفت .. سر سالم ارومي داد و  بود که 

 داده بود  
ه بودیم صتتنم با حرص به من نگاه مي کرد... هومن هر چهار نفر ستتکوت کرد

 نگاهشو به زمین دوخته 
بود و امیر حستتین با ارامش با لبخند روي لباش  بهم خیره بود ..بهش لبخندي 

 زدم که در اسانسور باز 
 شد  

صنم بي طاقت خارج شد  اما هومن به احترام امیر حسین ایستاد تا اول اون بره 
  ..امیر حسینم اول به

من راه داد تا من برم ...بدون نگاه  کردن به هومن خارج شتتدم و امیر حستتینم 
 هم قدم با من بیرون 

 اومد...  
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وارد محوطه پارکینگ که شتتدیم  صتتنم کنار ماشتتینشتتون ایستتتاده بو د و منتدر 
 هومن بو د..به طرف 

 ماشین خودمون رفتیم که امیر حسین با همون لبخند بهم گفت :  
 رانندگي کن   امروز تو -

 و سوئیچشو به طرفم گرفت  
 با روق به سوئیچ خیره شدم ... یهو یادم اومد که گواهینامه امو نیاوردم 

 اما گواهینامه ام همراهم نیست   -
 راهي نیست که قربونت بشم ...توام که دست به فرمونت حرف نداره   -

 و با شیطنت بهم خیره  شد  
ت و به سمت ماشینش رفت ...با ابروهاي باال هومن همزمان از کنارمون گذش

 رفته به امیر حسین 
 خیره شدم ...مطم ن بودم که دست فرمونو تا حاال ندیده بود   

 قدمي به سمتش رفتم و سوئیچو  از دستش گرفتم و با شیطنت گفتم :  
 پشیمون نشي ؟  -

 با چشمب :  
 هیچ وقت  -

شمي نگاهمون مي ک سم با وجود هومن که زیر چ شتم ...ح رد باز لبخندمو دا
 واقعا  به امیر حسین یه 

 جور دیگه شده بود که هومن و حرفاش برام بي معنا شده بود ..  
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امیر حسین رفت و سوار شد و من هیجان زده درو باز کردم و پشت فرمون  در 
 حالي که هنوز کیفم 

 دستم بود  نشستم ...  
 پاهام نگاه کردم و گفتم :   دلم خواست کمي سر به سرش بذارم به زیر

 ترمز وسطي بود دیگه ؟  -
  

              
  

 و نگاهش کردم  
متعج  با نگاهي که نزدیب به خنده گرفتنش بود بهم خیره شتتتد... ستترمو 

 تکوني دادم و گفتم :  
 اره فقط جاي ترمزو بدونم ...بقیه اش دیگه  حله  -

شو با احتیاط بیرون داد و به عق  تکی س ست بلند کرد ونف  ه داد و بي حرف د 
 کمربندشو خیره به من  

 بست  
خنده ام گرفت  و خواستم ماشینو روشن کنم که با ببخشیدي دست بلند کردم 

 و گفتم :  
 لطفا این کیف منو بگیر   -

ست بلند کرد و  سپرده بود ...اروم د شده بود که رانندگي رو به من  دچار تردید 
 کیفمو گرفت   
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خندیدن ...سوئیچو با گاز گرفتن ل  پایینم چرخوندم و با روق دستامو در حال 
 روي فرمون گذاشتم  و 

 گفتم :  
 بریم ؟  -

 سرشو اروم تکون داد   
لپمو از داخل گاز گرفتم ..بیچاره فکر مي کرد از رانندگي هیچي ستترم نمیشتته 

 ...با خنده  دستمو پشت 
 با چشمکي بهش گفتم :   صندلیش گذاشتم و قبل از دنده عق  گرفتن 

ست رفتم تو دیوار - سال پیش بود که یه را اخرین بار که رانندگي کردم ...چند 
 پارکینگ ...شانس اوردم 

 که  چیزیم نشد    
  

یه جور نگران نگاهم کرد  و تا خواست حرفي بزنه پامو روي پدال گذاشتم و با 
 سرعت دنده عق  

 گرفتم ..  
محوطه نباشه ...هومن و صنم تو ماشین هنوز اونجا  البته حواسم بود کسي تو

 بودن و نگاهمون مي 
کردن ...اینبار بر خالف هر بار دیگه اي که به این چیزا اهمیت نمي دادم براي  

 سوزندن دل صنم ..با یه 
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ست  چرخوندم و با یه  سمت را ست ..بعد از دنده عق  گرفتن ... فرمونو به  د
 چرخش تمیز در مقابل 

سین که خنده اش گرفته نگاهه شدم ..امیر ح شون از محوطه خارج  اي خیره ا
 بود ...راحت تر به عق  

 تکیه داد و گفت :  
 نه واقعا دست فرمونت بدم نیست   -

 بهش خندیدم و گفتم :  
البته نمشتتیه منکر ماشتتین نازنین شتتما هم  شتتد ...پشتتت فرمون همچیني -

 ماشیني نشستن ...ادمو 
 به وجد میاره  

 با همون خنده گفت :  
 مواظ  باش  انقدر به وجد نیایي که بریم تو جوي اب   -
  

 شیطون شده بودم :  
 مراق  عروسکتون  هستم ...شما  راحت تا خونه بگیر بخواب ...  -

 خنده اش بیشتر شد :  
   -نه ممنون ترجیح مي دم بیدار باشم 

هش نگفتم ...اعترافات هومن یه جوري قویم لبخندم غلیظ تر شتتد  و چیزي ب
 کرده بود...طوري که فکر 

 مي کردم ازدواج با امیر حسین درست ترین کار زندگیم بوده ...  



wWw.Roman4u.iR  1642 

 

پشتتت چراه قرمز اروم زدم روي ترمز ...براي اینکه هواي اخل ماشتتین کمي 
 عوض بشه شیشه رو دادم 

سمتم شت متوجه پراید  قرمز رنگ  شدم ... راننده اش یه   پایین ..کمي که گذ
 دختر به همراه دوستاش 

 بودن که به ما خیره شده بودن  
از گوشه چشم نگاهي به امیر حسین انداختم ...داشت با گوشیش ور مي رفت 

 که یهویي دختره 
 صدام زد و گفت :  

 همچین تیکه اي رو چطوري تور کردي ؟  -
دم ..ستتن و ستتالي نداشتتتن با ابروهاي باال رفته به نگاه شتتیطونشتتون خیره شتت

 ...چیزي نگفتم و به روبه 
 روم خیره شدم که یکي دیگشون گفت :  

 اوووو....چه کالسیم مي راره  -
 امیر حسین خیره به گوشیش به خنده افتاده بود که همون اولي گفت :  

 نترس نمي خوریمش   -
شدم ...بهم نگا شم غره بهش خیره  شد ..با چ شتر  سین بی ي ه نمخنده امیر ح

 کرد که چراه سبز شد 
..با جابه جا کردن دنده به راه افتادم ..دخترا ول کن نبودن ..دنبال یه چیز براي 

 سرگرم کردن خودشون  
 بودن و سرعت ماشینشونو با ماهماهنگ کرده بودن  
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 توي بزرگراه دختره بلند داد زد ...:  
 حیف تو که سوار چنین رخشي هستي   -

ي انداختم ...بیشتر مي خواستن ندر امیر حسینو جل  کنن به پرایدشون نگاه
  ... 

شیش  شدم ...خنده اش هنوز رو لباش بود و با گو سین خیره  دوباره به امیر ح
 ور مي رفتم 

 خنده ام گرفت ...بي معرفت چه روقیم مي کرد :   
 میگم اگه دلت مي خواد جاهامونو عوض کنیم ؟  -
  
  
  

 با خنده گفت :  نگاهشو از گوشي گرفت و 
 نه عزیز م دارم از دست فرمونت لذت مي برم   -
  

 به خنده افتادم  
دخترا کمي سترعتشتونو کم کردن ..به ندر مي اومد مي خوان برن ستمت امیر 

 حسین که خیره به 
 گوشیش گفت :  

 به اولین خروجي که  رسیدي..از بزرگراه خارج شو   -
 بود:  نگاهش کرد ..همچنان سرش تو گوشیش 

 مگه خونه نمي ریم ؟  -
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 نگاهشو از گوشیش گرفت و گفت :  
 چرا..اما یه جایي باید قبلش برم ...زیاد طول نمي کشه  -
  

به روي خودش نمي اورد و  ما اصتتال  نه ..ا یا  جه دخترا بود  نمي دونم متو
 نگاهشون نمي کرد منم از قصد 

 فت :  از طرف امیر حسین بهشون راه نمي دادم ...که یهو گ
 ندرت درباره زندگي اونور چیه ؟  -

گه گوشتتیش  گاهم مي کرد و دی نداختم ..خیره ن گاهي بهش ا ج  نیم ن متع
 دستش نبود  

 سري تکون داد و گفتم :  
که - نداشتتتم  به اونور  قه براي رفتن  قت بهش فکر نکردم ...یعني عال هیچ و

 بخوام بهش فکر کنم  
  

 یکم نگران شده بودم :  
 اونور برات اصال جذاب نیست ؟  زندگي  -

یب اولین خروجي بودیم ..دخترا ول کن نبودن ...نمي دونم چرا از این  نزد
 بحک خوشم نمي اومد 

 قاطع جواب دادم :  
 نه  -
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شو ازم گرفت ..دخترا هي چراه مي دادن تا راهو  لبخندش کش اومد ...و نگاه

 براشون باز کنم ...بي 
صد رفتن داشت و مي خواست کم کم بهم جهت عصبي شده بودم ... .نکنه ق

 بگه  
شتتیطنتم به یب ان فروکش کرده بود...حتي دیگه لبخندم نمي زدم  ..دخترا رو 

 اعصابم بودن ...در 
 گذشته هم  این بحک توسط یوسف مطره شده بود ....  

بحثي که بي وفایده بود ..من قصتتد خارج رفتن رو نداشتتتم وحاال نگران این 
 ه امیر حسین چنین بودم ک

 چیزي رو ازم بخواد 
  

دیگه تو حال خودم نبودم که با ستترعت وارد اولین خروجي شتتتدم و توي یه 
 لحده دخترا رو قال گذاشتم  

چون سرعتشون زیاد بود خروجي اول رو رد کردن و با خارج شدن ما به یکباره 
 سرعتشون کم شد 

 دن  ...حتي با عصبانیت یه بوق کشیده هم برامون ز
سیري رو  شده بود ...خیره به نگاه نگرانم م سین که متوجه تغییر حالتم  امیر ح

 که مي خواست بره رو 
 بهم گفت و منم فقط رانندگي کردم تا به جایي که مي خواست رسیدیم ...  
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شهر... با پس کوچه هاي زیاد و تو در تو ...با بچه هایي  یه محله قدیمي پایین 
 ریز و درشتي که با 

جله دنبال هم مي دویدن و بازي مي کردن ...رفتن توي اون محله با ماشتتین ع
 مدل باالي امیر حسین 

 بیشتر نگاهها رو به خودش جذب کرده بود   
نمي دونستتتم کجا مي خواد بره که ستتر یکي از  کوچه ها  گفت  که نگه دارم 

 ..متعج  نگاهش کردم  
  

صندلي عق شد و از روي  شت و بعد از خنده اش گرفت و خم  شو بردا   کیف
 گذاشتن کیفم روي پاهام 

 گفت :  
 بیا پایین باید بریم یه جایي  -

ضي از زنا یه جوري نگاهم مي کردن  شدم ..بع شینو خاموش کردم  و پیاده  ما
 ..به این نگاهها عادت 

داشتتتم ..دوره دانشتتجویي اینجور جاها زیاد زندگي کرده بودم .....پیاده چندتا 
 د  کردیم تا اینکه کوچه رو ر

به انتهاي یه کوچه تنگ و باریب رستتیدیم ....و مقابل یه در زنگ زده قدیمي 
 ایستادیم ..دست بلند کرد و 

 زنگ خونه رو فشار داد  
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با دیدن امیر  باز کرد ...  بانمکي درو  ند  و  عد دخترک کوچولوي مو بل کمي ب
 حسین ...خنده به لباش اومد 

سین خنده اش گرفت و و بدون حرف ..با عجله ب شت ..امیر ح دو به داخل برگ
 وارد شد ..با  Ϳبا یه یا

 تعج  نگاهش کردم که ایستاد و گفت :  
 بیا تو دیگه ..چرا ایستادي ؟  -
  
  
  

سین پرده مقابل درو کنار زد  و من به دنبالش وارد  شد م ..امیر ح با تردید وارد 
 حیاط کوچیب خونه 

 شدم .  
سط حیاط قرار حیاط جمع و جور  خونه نقلي و تمیز بود ..یه حوض کوچولو و

 داشت ...و گلدونایي که 
 دورتا دورش چید شده بودن ..   

محو حیاط بودم که زن جون و چادري از یکي از اتاقا خارج شتتتد  و با دیدن 
 امیر حسین مثل دخترک ... 

 خوشتتحال شتتتد  و بهمون خوشتتتامد گفت و ما را به داخل اتاقب تعارف و 
 راهنمایي کرد ...  

البته زن هم از حضتتور من کمي تعج  کرده بود... اما خیلي گرم و صتتمیمي 
 باهام احوال پرسي کرد..  
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چهره گیرا  و  قشنگي داشت  و برعکس لحن ادماي اینجا خیلي مودبانه حرف 
 مي زد  

شدیم که کفش با  شامونو در اوردیم و وارد اتاقب کوچیب  متري  جلوي در کف
 الي الکي رنگ یه ق

شده  سلیقه چیده  شتي هایي که دورتا دور اتاق با  شده بود ...پ قدمیمه پوشیده 
 بودن  

اتاق در عین کوچیکي خیلي  تمیز و مرت  بود که متوجه گوشتته اتاق و  مردي   
 که روي تشب  دراز 

کشیده بود شدم ... پتوي نازکي  رو .. تا قفسه سینه اش باال کشیده بود  و اروم 
 فس مي ن

کشتتید..ته ریش مرت  و صتتورت کشتتیده اي داشتتت ... با دیدن امیر حستتین 
 انگاري که  کلي جون گرفته  

 باشه ... سعي کرد کمي نیم خیز بشه   
  

شونه  شو روي  ست سیده بود د سرش ر سین که زودتر از من به باالي  اما امیر ح
 اش گذاشت و 

 نذاشت ... بلند شه  و کنارش نشست  
سالم کردم من هنوز گ  ضا و مکان بودم که با نگاه مرد  بهم ...اروم بهش   نگ ف

 و چون در کنار امیر 
 حسین جایي براي نشستن  نبود مقابلشون روي زمین نشستم ...  
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همزمان زن با ستتیني در دستتت که توش فنجوناي چاي و ظرف کوچیب  میوه 
 قرار داشت ... وارد شد و 

 ت و مشغول پذیرایي شد   یه بار دیگه اومدنمون خوشامد گف
ست کرد تو  سین د ضیه از چه قراره ...که امیر ح سته بودم تا بفهم ق ش ساکت ن

 جی  کتش و یه انگشتر 
مردونه با نگین سبز رنگ در اورد و دست مرد که پایین  و روي تشب قرار داشتو  

 برداشت و توي 
 دستش گرفت و انگشتر توي دستش گذاشت و گفت :  

 ؟  حالت چطوره -
 مرد لبخندي زد و گفت :  

 وقتي دکترم تو باشي خوبه خوبم ..ممنون   -
  

 امیر حسین با محبت نگاهش کرد و گفت :  
 درد که نداري ؟  -
  
  

 مرد سرشو تکوني داد که زنش گفت :  
 دردم داشته باشه که چیزي نمي گه ...  -
  

 امیر حسین به زن لبخندي زد و گفت :  
 تره ...مشکلي نداره ...نگران نباشید   نه خداروشکر به-
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 زن پیش دستي میوه رو به سمتم کمي کشید و با لبخند شیریني  گفت :  
 بفرمایید... قابل دار نیست   -

شیدم  سمت خودم ک شتر به  ستي رو بی سردرگم بهش لبخندي زد م و پیش د
 ...امیر حسین از کیفش 

   برگه مخصوصي رو  براي نسخه در اورد و گفت :
داروهاي جدیدو  برات مي نویستتم ...حتما بگیره و مصتترف کن ...پشتتت  -

 گوش نندازي ....  
  

مرد که مي خورده چیزي تو ستتن و ستتاالي امیر حستتین داشتتته باشتته با لبخند 
 گفت :  

 براي اون موردخیلي ممنون ...بینهایت لطف کردي  ...   -
  

گه رو به سمت زن گرفت و امیر حسین همونطور مشغول نوشتن لبخند زد و بر
 رو به مرد گفت :  

 کاري نکردم  ..اگه باز موردي بود ..در خدمتم ...  -
  

 مرد با محبت نگاهي به من انداخت و از امیر حسین پرسید:  
 از همکارا هستن ؟  -
  

 امیر حسین نگاهي به من انداخت و با لبخند دلگرم کننده اي  گفت :  
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دوستتت ...هم یه هم صتتحبت بي ندیر ...خانوم دکتر بله .. هم همکار ..هم -
 آوا فروزش ...همسرم 

توي جمع نا اشناشون با نگاهایي که از سر روق بهم دوخته شده  بود با لبخند 
 و کمي خجالت  به 

امیر حسین خیره شدم که مرد  با اینکه کمي تعج  کرده بود لبخندي بهم زد و 
 گفت :  

بخشید خانوم دکتر  ...به جا نیوردیم ...اقاي دکتر بسالمتي ..مبارک باشه ...ب-
 که رو چشم ما جا دارن 

 ..شما که دیگه جاي خود دارید..خیلي خیلي خوش اومدید   
  
  

 بهش لبخندي زدم  و گفتم :  
 ممنون ... محبت دارید   -

سب  شتر از یه پزشب و بیمار بود ...در این بین دخترک با عرو شون بی رابطه بین
 که تو دست قشنگي 

 داشت سرشو از الي در تو اورد و به من خیره شد که  مادرش بهش گفت :  
   -ستاره  جان بیا تو...

دخترک که معلوم بود به خاطر حضتتور  من غریبي مي کنه با نگاه خیره اي به 
 من  و بعد به امیر حسین 

 وارد اتاق شد  
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رو پاهاش و  همراه عروستتکش به ستتمت امیر حستتین رفت و بي خجالت 
 نشست ... با ناباوري بهشون 

 خیره بودم که زن به دختر گفت :  
 ستاره جان  بیا پایین ..عمو رو خسته نکن   -

اما امیر حستتین با خنده دستتتاشتتو انداخت دور فاطمه  و در حالي که از گونه 
 هاش ب*و*سه مي گرفت رو 

 به زن گفت :  
 ..مگه نه ستاره خانوم ؟   جاش خوبه ... کجا بیاد؟ ..اریتمم نمي کنه-

 دختر خدا خواسته ب*و*س محکمي از گونه امیر حسین گرفت و گفت :  
 من جام خوبه مامان  -

 به خنده افتادم و به نگاه خندون امیر حسین چشم دوختم که مرد گفت :  
 خدا چندتاشو بهت بده امیر حسین جان    Ϳانشا-
  

گونه هام گل انداخت و به زن که با امیر حسین راحت به حرفش خندید اما من 
 لبخند بهم خیره شده 

بود نگاه کردم ...امیر حسین از خجالتم خنده اش گرفته بود و با شیطنت گاهي 
 نگاهي به من مي 

 نداخت ..  
بعد از نیم ستاعت نشتستتني که تمام مدتش ستتاره رو پاهاي امیر حستین بود 

 ....دسته چکشو در اورد  
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 :  و رو به مرد گفت 
شو بکش  ..من وقت - سم ...خودت دیگه زحمت سن جان من اینو مي نوی مح

 نمي کنم ....تا قبل از عید 
 حسابي سرم شلوغه .. بعدشم نیستم ...پس دست خودتو مي ب*و*سه  

 باشه ...نگران باش ...  -
 خیره به دستاي امیر حسین ...مرد به من لبخندي زد و گفت :  

 ....هر چي ازش تعریف کنم کمه  همسرتون مرد بي ندیریه -
  
  
  

شتم  جز  ضیه از چه قراره ..براي همین حرفي  براي گفتن ندا ستم ق ...نمي دون
 لبخند ایي که مي 

 تونست کلي  حرف داشته باشه   
 امیر حسین برگه چکو از دفترچه جدا کرد و به سمت مرد گرفت و گفت :  

 یکم مبلغشو  بیشترش کردم ...  -
 گرفت و خیره به مبلغ با لبخند گفت :  مرد چکو 

 این یکمه مرد ...؟  -
  

 امیر حسین با خنده دسته چکشو توي کیفش گذاشت و گفت :  
 چیزي نیست ..  -
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رفتار زن و مرد نشتتون مي داد ادماي این اطراف نیستتتن ...حتي ظاهر و لباس 
 پوشیدناشونم به ادماي 

 اینجا نمي خورد  
 مي کردن رو نمي تونستم درک کنم  اما چرا اینجا زندگي 
  

لحن حرف زنشون به ادماي تحصیل کرده مي خورده و رسم مهمون نوازي رو 
 خوب ادا کرده بودن ...و 

 رابطشون با امیر حسین خیلي خیلي صمیمي بود   
  

شین رفتیم توي فکر فرو رفته بودم که   سمت ما شدیم و به  وقتي از خونه خارج 
 با   بي حواسي به 

 سمت این یکي در رفتم و خواستم سوار بشم که  امیر حسین ازم پرسید:  
 مگه قرار نبود تا خونه تو رانندگي کني ؟  -
  

 گیج نگاهش کردم ..خنده اش گرفت و گفت :  
 باشه ...سوئیچو بده من   -

ستتوئیچ رو به طرفش گرفتم و بعد ستتوار شتتدم ... زماني که پشتتت فرمون قرار 
 کردم گرفت خیلي تالش 

جلوي کنجکاویمو بگیرم ....موفم هم بودم ..عوضتتش ستتاکت ستتاکت شتتده  
 بودم ...و دیگه چیزي نمي 
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 گفتم   
  
  

وقتي به خونه رسیدیم ..از همون بدو ورود تلفن امیر حسین زنگ خورده بود و 
 اون مشغول حرف زدن 

 بود ..  
  

ت قرمز با استتتیناي وارد اتاق خواب شتتدم ...پالتومو در اوردم از زیر یه تیشتتر
 توري و یه شلوار جین تنم بود 

.... ...بعد از شستن صورت در حال مرت  کردن موهام بودم که سرشو از الي 
 در تو اورد و گوشیشو 

 کمي از لبها و گوشش دور کرد و اروم ازم پرسید:  
 چي مي خوري سفارش بدم ؟ ...  -
  

ها بودیم .. باهم و تن که  باهاش تماس این اولین شتتبي بود  .یکي از بیماراش 
 گرفته بود و امیر حسین 

 داشت نکات مهمو بهش مي گفت ..  
 دستي به لباسم کشیدم و به سمتش چرخیدم و اروم گفتم :  

 الزم نیست االن یه چیزي درست مي کنم   -
  

 با خنده گفت :  
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 مطم ني؟  -
 با خنده  و با همون صداي اروم گفتم :  

 شب نکن   -
  

یدم  و دوباره گوشتتي رو به گوشتتش نزدیب کرد و براي ادامه حرفاش ازم خند
 فاصله گرفت   

  
وارد اشتتپزخونه شتتدم ...و در یخچالو باز کردم ..همه چي توش بود...فریز رو 

 هم نگاهي انداختم ..هیچ 
 کم و کسري نداشت ...  

مواد مورد نیازمو برداشتتتم که صتتداش از پشتتت ستتر  باعک ش دستتت از کار 
 بکشم  :  

 زحمت نکش از بیرون یه چیزي سفارش مي دم بیارن  -
  

طره اي از  موهاي جلوم رو  که اویزون شتتده بودن رو با دستتتم کنار زدم و به 
 طرفش برگشتم و گفتم :  

 نترس دست پختم اونقدرام بد نیست   -
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 کنه    ميخندید... برگشتم تا به کارام برسم که احساس کردم خیره داره نگاهم 
نمي خواستتتم جلوش کاري کنم که فکر کنه از نگاهش ... از وجودش معذبم 

 ...براي همین راحت 
 برگشتم و گفتم :  

 اگه غذاي خاصي دوست داري بگو اونو درست کنم ..هنوز وقت هست   -
  

لبخندي زد و گوشتتیش رو روي کانتر گذاشتتت و در حال باال زدن استتتیناي 
 ه شد و پیرهنش وارد اشپرخون

 گفت :  
 دستیار نمي خواي ؟  -
  

شناخته  سین عجی  ترین ادم زندگیم بود ...نا یه لحده نگاهش کردم ..امیر ح
 ...و کشف نا شدني  

 بهش لبخند زدم و گفتم :  
 چرا که نه ...اما خسته نیستي ..؟از صبح سرپا بودي   -

 به سمت سینب رفت و شیر ابو باز کرد و گفت :  
رت نشتتته اما من تمام مدتي که تنها بودم خودم براي خودم غذا شتتتاید باو-

 درست کردم ...هیچ وقت از 
 بیرون براي خودم خاص .... غذا نگرفتم ..مگه اینکه مهمون داشتم   

 از غذاي بیرون بدم میاد ...گاهي میمیرم براي نیمرو   
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 با خنده گفتم :  
 تا   -اونم حتما      -

 شیر اب بیرون کشید  و با خنده گفت :   دستاشو شسته از زیر
 هیکلم مگه نامیزونه ؟  -

 با خنده لپمو از داخل گاز گرفتم که خودش گفت :  
 براي هر چیزیم بمیرم ..توش زیاده روي نمي کنم زري  خانوم   -
  

 هر دو به خنده افتادیم  که  براي کمب ... اومد و کنار ایستاد و ازم پرسید:  
  
  

 واي درست کني ؟  چي مي خ-
  

تخته خرد کردن  رو به همراه مواد روش به ستتمتش کشتتیدم و با شتتیطتنت در 
 حالي که یه تکه از هویچو 

 برداشتم و مشغول خوردنش شده بودم گفتم :  
اول اینا رو خرد کن ببینم دستیار خوبي هستي یا نه ؟...حواستم جمع کن که -

 با دقت انجام بدي 
 راست با یه شیفت غذا درست کردن و گله نکردن   ...هر اشتباهي براب

  
 با خنده چاقو رو برداشت و گفت :  
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 داري تالفي مي کني ؟  -
  

 چشمامو با خنده باز و بسته کردم و سرمو تکون دادم و گفتم :  
 اوهوم ..همیشه که نباید شما زور بگي   -
  

   همونطور که با دقت موادو خرد مي کرد خیره بهشون گفت :
 زري جان منم بلدم تالفي کنما  -
  

 با شیطنت یه تکه دیگه از هویچو برداشتم و گفتم :  
 مهندس جان االن اینجا حوزه استحفاظي منه ..اینو در ندر داشته باش  -
  

 سرشو با خنده تکون داد و گفت :  
 پس بیمارستانم حوزه منه  دیگه ؟  -
  

 به کابینت تکیه دادم که بدجنس بادستتت به ستتینه شتتدم و برگشتتتم و با خنده 
 همون لبخند گفت :  

بنده خدا یعقوبي خیلي وقته یه مرخصي دو سه روزه مي خواد ..فکر مي کني -
 بتوني چند روز  از 

 عهده بیماراش بر بیاي تا برگرده  
خنده از لبام رفت و از حالت دستتت به ستتینه در اومد و صتتاف ایستتتادم و تند 

 یب دستامو به تخته نزد
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 کردم و گفتم :  
  
  

یه فنجون قهوه خوشتتمزه هم - ماده مي کنم ... غذا رو ا ببین من االن خودم 
 همین االن درست مي کنم 

 و برات میارم ..تو برو راحت استراحتتو  کن   
 همراهم شروب کرد به خندیدن که ازم پرسید:  

 تو ماشین چرا یهو دپرس شدي ؟  -
  

رف به ستتمت دیگه براي برداشتتتم ماهي تابه رفتم خنده امو جمع کردم و بي ح
 ...خنده اش گرفته بود  

 یه نصیحت  -
 ایستادم و به سمتش برگشتم ..همچنان خرد مي کرد و پشتش به من بود :  

وقتي با مني ..هیچ حرفي رو تو دلت نگه ندار..من عادت ندارم زیاد حرفا رو -
 از نگاهها ترجمه کنم 

 ي که این وسط ضرر مي کنه ...تویي نه من  ...چون اگه نگي ...کس
شن و راحت   شته با ستي ندا شوهر هیچ وقت باهم رو دربای چه خوبه که زن و 

 حرفاشونو بزن ...روال 
زندگي امیر حستتین اینطور بود و مي خواستتتت اینم به من منتقل کنه ...پس 

 راحت حرف دلمو زدم :  
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 مي خواي از اینجا بري ؟  -
 یدم ..لبخند کوچیکي زد و گفت :  نیم رخش رو مي د

من امروز فقط ازت ستتوال کردم ...چرا همون موقع ازم نپرستتیدي که انقدر -
 ناراحت نشي ؟  

  
 سکوت کردم   

اما جواب سوالت ....قرار بود برم ...تا حاال و توي این سن  خودمو درگیر این -
 شهر و ادماش نمي کردم 

  ... 
و به سمتم برگردوند و با شیطنت اداي منو در دست از خرد کردن کشید و سرش

 اورد و یه تکه از 
 هویچو توي دهنش گذاشت و با اشاره به تمام مواد خرد شده گفت :  

 حاال چي خانوم دکتر بدجنس ؟  -
  

امیر حستین واقعا شتیطون بود ..شتیطتناش ..زیر پوستتي و با کلي اهداف بود 
 ..برعکس یوسف که فقط 

 خواست دل منو به دست بیاره ..  توي شیطنتاش مي 
اما امیر حسین مي دونست چیکار کنه که ادمو کم کم وابسته خودش کنه ..مي 

 دونست چطور با 
افکارت بازي کنه و مجبور بشي که  طبم خواسته اش پیش بري و ازش دلخور 

 نشي  
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 از حرکتش خنده ام گرفت  و گفتم :  
  

   
  

 جویت ..دانشجوي زرنگي بودي   مثل اینکه از همون دوره  دانش-
  

 با خنده گفت :  
 شب نکن   -
  

ست به کار  ست کردن غذا زود د ضر جوابیش خنده ام گرفت و براي در از حا
 شدم ...تمام مدت کنارم بود 

و کمکم  مي کرد و حتي بعضتتي جاها هم ندر مي داد چه ادویه اي رو اضتتافه 
 کنم ...  

  
کارو مي اصتتال توي غذا درستتتت کردن بي د با عالقه این  پا نبود  و  ستتتت 

 کرد...یکساعت بعد امیر حسین 
لباس عوض کرده رو به روم پشتتت میز نشتتستتته بود و همراهم مشتتغول غذا 

 خوردن بود  
کمي که از غذا رو خوردم  لیوان ابمو برداشتم  و به لبهام نزدیب کردم که گفت 

  : 
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 به ندرت تندیش زیاد نیست ؟   -
 نه به راست و چپ حرکت دادم ..خنده اش گرفت و گفت :   سرمو به نشونه

 باور کن زیاده ...  -
 لیوان ابو کمي پایین تر اوردم و گفتم :  

 اما اینطوري خوشمزه تره   -
 در حالي که غذا رو مي خورد...باز به مزه اش دقت کرد و گفت :  

   ودش مي کنيخوبه ..اما به فکر معده اتم باش ...اینطوري پیش بري ..ناب-
  

 با خنده لیوانو باز به لبام نزدیب کردم  و قلپي ازشو خوردم که با نگراني گفت :  
 همه غذاهاتو که انقدر تند درست نمي کني ؟  -

 با خنده لیوانو پایین اوردم و گفتم :  
 شب نکن   -
  

 با خنده چنگالو توي یه تکه از مره فرو برد و گفت :  
 ر   انقدر بد نباش دخت-
  
ا همون خنده ..با لذت کمي از   سبزیجات کنار بشقاب رو با چنگال به لبهام ب

 نزدیب کردم  و بهش که 
شدن  شدم  ...مرز بین ناراحت  با ارامش غذا مي خورد  ..همراه خوردن خیره 

 از دست  امیر حسین و 
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بودم که  هدوباره دوست داشتنش خیلي کم بود..انگار نه انگار که استرس گرفت
 امیر حسین بخواد بره 

 و منو مجبور به رفتن بکنه  
ستم از کجا به  شتم  رو هم نمي دون سین دا این همه حس راحتي که با امیر ح

 سراغم اومده بود که 
از هم صتتحبتیش انقدر  لذت مي بردم ...اونم با من راحت بود..هرچند بهش 

 نمي خورد که بخواد 
 بده ....   خودشو در هر شرایطي به سختي

بعد از غذا به طرز باور نکردني بلند شتتد و کمکم کرد که میزو جمع کنم ...از 
 رفتاراش خوشم مي اومد 

  ... 
حتي بیشتر از موحد توي بیمارستان ...خیلي دوست داشتني شده بود..مدام با 

 رفتاراش  حسي از 
 ارامشو به تب تب وجودم تزریم مي کرد...  

ام اون تماستتتا و تمام اون اریت شتتتدنارو در کنارش به کاري کرده بود که تم
 فراموشي بسپرم و به زندگي 

 که قرار بود باهم داشته باشیم بیشتر فکر کنم 
وقتي دید براي شستن ظرفا دستکشا رو برداشتم  در حالي که ظرف ماستو توي 

 یخچال مي راشت 
 گفت :  
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 کني ؟  ماشین ظرفشویي به اون گندگي..چرا خودتو اریت مي -
 با لبخند شیر ابو باز کردم و گفتم :  

دو تا تکه ظرف که این همه دم دستتتب نمي خواد...االن تموم میشتته ...تازه -
 اینطوري به چیزایي که مي 

 خوام ...بهشون فکر کنم ....با دقت بیشتري فکر مي کنم 
  

 در یخچال با چهره با نمکي بست و گفت :  
   مثال به چیا فکر مي کني ؟-

 باز مي خواست سر به سرم بذاره ...منم بدم نیومد کمي اریتش کنم :  
 مثال اینکه چرا هیچ وقت نفهمیده بودم که اون چیزي که نشون مي دي نیستي   -
  

یه لحده تو جاش ایستتتاد و بهم خیره شتتد..بشتتقابو که کفي کردم توي ستتینب 
 گذاشتم و بشقاب بعدي 

 رو برداشتم که گفت :  
ینکه  ادم موجودیه که دوستتت داره همه چي رو اونطور که دوستتت داره براي ا-

 ببینه ...اگه خالف رهنش 
 چیزي رو ببینه ...که دوسش نداره ....ازش  بدش میاد  
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اما من فکر مي کنم اخالقت توي محیط بیمارستان و دانشگاه باعک شده بود -
 که من چنین فکري کنم  

  
س ستنش اروم اومد و کنارم ای ش شت و در حال  سین بردا شقابو از داخل  تاد و ب

 گفت :  
 دوست داري اخالقمو عوض کنم ؟  -
  

شیدم و خیره به نیمرخ متفکرش  سرمو کمي عق  ک معلوم بود که نه ..با خنده 
 گفتم :  

 دیگه نه  -
  

 با خنده ظرف شسته  شده رو سر جاش گذاشت :  
 چرا؟  -

م و خواستم چیزي بگم که صداي زنگ خونه بشقاب بعدیو رو  به سمتش گرفت
 در اومد هر دو  سرمونو 

 چرخوندیم  و به ایفون خیره شدیم که امیر حسین گفت :  
 فکر کنم طرف براي گرفتن نسخه جدید اومده ..  -

 با تعج  ازش پرسیدم :  
 اینجا..اونم االن ؟  -
 نیاد   مسیرش نزدیب بود گفتم فردا دیگه بي خودي.. تا بیمارستان-
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نیم نگاهي بهش انداختم دستتتاش کفي بودن ...خنده امو قورت دادم و و تند 
 دستکشامو در اوردم و 

 گفتم :  
 برم درو باز کنم  -

سرشو تکوني داد و زود شروب کرد به شستن دستاش که با نامردي سر انگشتامو 
 توي کفاي طرف 

ست با  ش شو مي  ستا شتام خودم کردم  و در حالي که با جدیت د سه تا از انگ
 کفو با لذت ...و خیلي 

 غیر منتدره  به نوک بینیش کشیدم و با خنده گفتم :  
 چون اگه رفتارتو عوض کني ..دیگه اینکارا مزه نمي ده ...دکتر جان ...  -

شوک زده از کف روي بینیش به خنده ام خیره شده بود ... که با عجله به سمت 
 ایفون رفتم و بدون 

به ادم پشت در دکمه رو فشار دادم  و به سمتش برگشتم و شونه هامو  نگاه کردن
 باال انداختم 

خنده اش گرفته بود..همونطور خیره به من دست بلند کرد و کفو از روي بینیش 
 پاک کرد و من که مي 

دونستتتم فعال نباید نزدیکیش بشتتم ... نستتخه نوشتتته شتتده روي میز کوچیب 
 نزدیب درو برداشتم و با 

 طنت گفتم :  شی
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 همین نسخه است  دکتر ؟  -
  

سمت در  ستم باید خودش به  شون باال و پایین کرد..مي دون شو با خط و ن سر
 اصلي حیاط  بره و رفتن 

من و دادن نسخه به تنهایي کافي نیست ..اما به بهانه فرار از دستش ..زود وارد 
 اتاق شدم  تا با 

 بذارم   پوشیدن مانتو و شال سر به سرش 
شتتیطنتم گاهي وقتا بد فوران مي کرد ..از اتاق که  خارج شتتتدم .. دیگه امیر 

 حسین تو اشپزخونه 
نبود..با خودم فکر کردم البد رفته بیرون ...نسخه توي دستم بود ...سري تکون 

 دادم و به سمت در رفتم 
 و درو باز کردم که یهو از پشت سر با صدایي جدي گفتم :  

 آوا  -
صدا چرخیدم که یه دفعه کل در ک سمت  شده بود رو رها کردم و به  ه نیمه باز 

 صورتم پر از کف شد و 
 اون بلند زد زیر خنده و گفت :  

 اره بخدا حیفه ... نباید اخالقامون عوض بشه  -
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ست بلند کردم و کفاي دور  شوک زدگي به خنده افتادم  و د بعد از چند لحده 
 چشممو گرفتم که باز 

ت بدجنسي کنه و ته مونده کفاي دستشو به صورتم بماله که نگاهش یهو خواس
 میخکوب در شد   

  
امیر حستتیني که تا چند ثانیه پیش از ته دل مي خندید ...صتتورتش به یکباره 

 قرمز شد و با خشم به در 
 خیره موند...نگران سرم رو به سمت در چرخوندم ..  

چشم دوخته بود  ..و امیر حسین مثل  افاق با نگاهي حسرت بار به امیر حسین
 یه ببر زخمي اماده 

 غرش بود که افاق گفت :  
 فکر کردم منو پشت در ....دیدي که دروباز کردي ؟  -
  

 نگاهشو از امیر حسین گرفت و به من با کینه خیره شد که امیر حسین گفت :  
 مي ري تو ؟  همیشه هر جا در باز شد ..بي اجازه  سرتو پایین  مي ندازي و -
  

 لبهاي آفاق مرت  بهم فشرده مي شد و کینه اش نسبت به من بیشتر ...  
شیم ...و  سین  یه جور زجر کش ب ش  ... من و امیر ح مثل اینکه قرار بود هر 

 زندگي گذشته یکي از ما 
 دو نفر  مدام جلوي چشمامون  بیاد   
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نبودن و روي صتتورتم باعک دستتت بلند کردم و ته مونده کفایي که دیگه کف 
 اریت شده بودن رو پاک 

کردم و خواستتتم به ستتمت اتاق خواب برم که امیر حستتین محکم  در برابر 
 نگاههاي افاق رو به من 

 گفت :  
 کجا داري مي ري؟  -

ند امیر  یاد خوشتتتای به احتمال ز که  ما براي زدن حرفهایي اومده بود  فاق حت ا
 حسین نبودن براي همین 

 دادم دور از چشمش و در   اتاق تا رفتن افاق بمونم    ترجیح مي
ستم  سین و خوا صباني امیر ح صورت ع نیم نگاهي به افاق انداختم  و بعد به 

 بگم که مي خوام برم 
 اتاق تا راحت باشه که خودش بدون جواب گرفتن از من گفت :  

ن خوشتتم از این به بعد تا ندیدي کي پشتتته در ...درو باز نکن عزیزم ...چو-
 نمیاد هر کسي پاش به خونه 

 امون باز بشه   
  

 افاق عصبي با صورتي برافروخته رو به امیر حسین کرد و گفت :  
 صندوقچه قدیمي مادر بزرگم توي زیر زمین  جا مونده ..اومدم اونو ببرم   -
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امیر حستتین عصتتبي به خنده افتاد و به ستتمت در رفت و یهو جدي توي نگاه 

 کم داشت به  افاق که کم
 خودشون اشب مي دید  با لحن بدي گفت :  

صندوقچه مادربزرگت ؟ .......خوب به مامانت مي گفتي ...اونم به - آخیه ...
 من زنگ مي زد  ..با اون 

به چه  به مادرم مي گفتي ....اصتتال تو  بابات مي گفتي...یا  به  راحت نبودي 
 حقي پا میشي میاي خونه 

 ي   من ؟ اونم بدون هماهنگ
که اون  تا دیروز  با خودت نبردي ؟ غاالتو  تا اشتت مه ا نت ه بل از رفت گه ق ...م

 صندوقچه یه قرونم برات ارزش 
نداشتتت ..چي شتتده ؟ ..اونم االن ... این وقت شتت  ... یادت افتاده که یه 

 صندوقچه از اون خدابیامرز داري 
 ...  ؟  

 افاق از رو نرفت :  
مسر عزیزت ..توي بیمارستان تشریف داري براي اینکه از صبح تا ش  با ه-

 ...و خونه نیستي ..مجبورم 
این موقع شتت  بیام ...اون صتتندوقچه مال منه ..هر وقت که بخوام مي تونم 

 ببرمش  
امیر حسین عصبي تر از قبل به سمتش رفت .... طوري که افاق از ترس مجبور 

 شد چند قدم عق  تر 
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 بره  
مخل اسایش من و همسرم شدي ...مي خواستي االن ..این وقت ش  ...تو  -

 موقع رفتن ببریش 
..االن حوصله زیر زمین رفتن ندارم ...هر وقت که وقت کردم مي سپارم کارگرا 

 که براي تمیز کاري 
 میان ..از تو زیر زمین درش بیارن و بفرستن خونه بابات ...  

  
   
  

ه پلیس زنگ نزدم  از خونه حاالم تا ازت به عنوان یه مزاحم شتتکایت نکردم و ب
 من  برو بیرون و دیگه این 

 ورا پیدات نشه  ...چون نمي خوام چشم به چشت بیفته ...  
ساس مي کرد جلوي من خیلي  شده بود ...اح شب  شماي افاق پر از ا تمام چ

 حقیر و کوچیب شده که 
 با نگاه کینه توزانه اي چشم ازم بر نمي داشت  

 . ؟  نشنیدي چي بهت گفتم ..-
  

افاق که نمي خواست شکست خورده و تحقیر شده اونجا رو ترک کنه با صداي 
 لرزون ... اماعصباني 

 گفت :  
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 تو حم نداري با من اینطوري حرف بزني   -
  

 امیر حسین پوزخندي زد :  
با ادماي مزاحمي که بي اجازه - توي خونه خودم ...خودم تصتتمیم مي گیرم 

 وارد حریم شخصیم میشن  
چطور حرف بزنم و برخورد کنم  ...پس تا بیشتتتر از این عصتتبانیم نکردي برو 

 بیرون ...که داره کم کم صبر 
 و حوصله ام تموم میشه   

قطره اشکي از گوشه چشماي ابي رنگ افاق  با خشم چکیده شد و با  اشاره به 
 من براي کم کردن 
 حرصش گفت :  

 این مثال خیلي ازمن بهتره ؟  -
  

پامو براندازي کرد و با پوزخند در حالي که به من نگاه مي کرد به امیر  ستترتا
 حسین گفت :  

دکتر تو که از این عادتا نداشتي ؟...تا جایي که یادمه  از چیزاي دست خورده -
 خوشت نمي 

اومد...اونم این زنیکه دست خورده که جز هم رشته بودنت هیچ چیز به درد به 
 خور دیگه اي نداره  
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نامردي و بي ادبي کامل زده میشتتتد اما عجی  بود که هیچ  با  تمام حرفاش 
 تاثیري روي من نداشت ...و 

 همین عصباني تر ش مي کرد :  
عد ببین چطوري مي - خانوم ..توام مهمون دو ستتته روزي ...ب تت کنم  راح

 ندازتت بیرون ...چطوري وقتي 
 اشغال   حالشو باهات کرد ..پرتت مي کنه یه گوشه ..مثل یه 

  
  

   
  
  

 امیر حسین با تاسف به سرتاپاي افاق نگاه تحقر امیزي انداخت و گفت :  
اره ..حداقل خوبه که اخالقمو خوب مي دوني ...من از چیزاي دست خورده -

 خوشم نمیاد...براي همین 
سي ..به هزار و  ش  عرو ست مثل تو ...تویي که  شون دوري مي کنم ...در از

 گولم زدي یب بهانه مثال 
خودت از  کردن  حت  بال را ن که د یي  تو بودي .... ن تر  خ که د یي  تو ...

 ک*ث*ا*ف*ت کاریات سریع بهم جواب بله 
 دادي  ...طوري که همه تو کارت شب کردن و من نفهمیدم   
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بدون تحقیم  ......اولش گفتم ...خودم خواستتتم ...خودم اصتترار کردم ..و 
 درست و حسابي به پایه فامیل 

شاید بودن . سازم .. شته ات کنکاش نکردم ..پس باید ب .. زیاد توي زندگي گذ
 توي عالم جونیت یه 

 اشتباهي کردي و حاال مي خواي ادم باشي ...اما نشدي ...  
بل از  ماه ق ما...دستتتت خورده بودي...  نت نکردي ا یا عد از ازدواج خ بهم ب

 طالقمونم ...که کال گند زدي به 
قع از خودم بد اومد که حد نداشت ... وقتي فهمیدم همه چیم ...اونقدر اون مو

 که یه هفته بعد از 
عروستتیمون بچه اي که معلوم نبود مال کدوم ک*ث*ا*ف*ت تر از خودته رو 

 سقط کردي  و بوشم در نیوردي 
سفري  شمال ..همون  ستات بري  سفر چند روزه که قرار بود با دو ..مثال همون 

 که یه هفته بعد از 
 خونه دوست مونده بودي ...و نمي تونستي از جات جم بخوري   سقط ... توي

مثال به خیال خودت خوب ستترم شتتیره مالیده بودي ...حیف که دیر فهمیدم 
 وگرنه هیچ وقت نمي 

راشتتتم زندگي کوتاهمون ..همون مدت کمم دوم بیاره ...تاستتف مي خورم که 
 پزشب بودم و متوجه اون 

مه تغییرات نبودم ...کور شتتتده  نه ه نه هي خو به هزار بهو که  بودم ....تویي 
 دوستات بودي و سرم غر 

 مي زدي که چرا همش بیمارستانم و بهت اهمیت نمي دم   
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رنگ از صتتورت افاق ..درستتتت مثل رنگ صتتورت من پرید  ..چشتتمها و  
 صورتش به یکباره  خیس خیس 

 شدن  
تا جلوي همستترم بیشتتتر از این رستتوات نکردم برو ...برو و- برنگرد  پس 

 ......برو خداروشکر کن که بي 
ستتر و صتتدا ولت کردم ...هرکي جاي من بود ...زنده ات نمي راشتتت ....پس 

 برو ...اخرین بارتم باشه به 
 همسرم ... اونم جلو روي من  توهین مي کني ...  

 افاق دستشو روي دهنش گذاشته بود  تا صداي هم هقاش بلند نشه  
دوبار تکرار نمي کنم ..تو به فکر خودت باش ..که در ضتتمن من یه اشتتتباهو -

 توي ازدواج بعدیت ...به 
مشتتکل بر نخوري ...امیدوارم ستتر اون یکي رو  حداقل کاله نذاري ...یکم تو 

 زندگت رو راست باشه دختر 
 خاله ....  

  
  

شدم ...چقدر مطم ن از جان  من حرف  سین خیره  صبي امیر ح به نیم رخ ع
 فاق ...با مي زد ...اما ا

 حرفهاي امیر حسین داغون داغون شده بود..  
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با  اونم جلوي من ...از خجالت دیگه ستترشتتم باال نمي اورد ...چون حتي  
 خودش فکرم نمي کرد که 

تمام مدت امیر حستتین همه چي رو درباره اش مي دونستتته و به روش نیورده 
 بوده و بي سرو صدا 

 طالقش داده بود   
یدم ح فاق ..امیر تازه مي فهم نه چي مي گفت ..وقتي گفت موقع طالق ..ا نا

 حسینو  به اندازه چندین 
سال پیر کرده بود ...حاال اینکه حنانه یا بقیه اعضاي خانواده اش چیزي از این 

 ماجرها رو مي دونستن 
 یانه بي خبر بودم   

  
زدن  يخیره به نگاه باروني افاق ستترجام ایستتتاده بودم ...افاق دیگه حرفي برا

 نداشت ...توي این مدتي 
صله گرفته بود  و نزدیب  سابي از در فا شو بهش زده بود ح سین حرفا که امیر ح

 به پله ها بود..و امیر 
 حسین منتدر خروجش بود ...  

چند لحده هر سه نفر توي اون وضعیت باقي مونده بودیم که افاق با سري سر 
 افکنده چرخیده و با 

ها پایین رفت ...امیر حستتین همینطور به رفتنش خیره  چهره اي گریون از پله
 بود تا زماني که به در 
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ست  و همزمان امیر  صدا ب سرش بي  شت  شد و درو پ سید و خارج  صلي ر ا
 حسین هم در رو بست و 

 به سمتم برگشت   
دلم براش مي ستتوخت ...خیلي وحشتتتناک بود ...منتدر بودم حرفي بزنه ..یا 

 چیزي در مورد خودش و 
 افاق بگه که یهویي لبخند به لباش اومد و گفت :  

مي خواي اونجا وایستتتي و بر بر منو نگاه کني ؟یا منتدر که دوباره صتتورتت -
 کفي کنم ؟  

  
نه لبخند مي تونستم بزنم نه به صورتم حالت غمگین بدم ..اما وقتي لبخندشو 

 دیدم ...وقتي دیدم 
شو واقعا ریخته دور ...ا شته ا ول لبخند کوچیکي زدم  و بعد در زیر زندگي گذ

 نگاههاي مهربون و لبهاي 
 خندونش ..لبخند ام  بیشتر شد و گفتم :  

نه دیگه بسه ...صورتم همین االنشم به خارش افتاده ...هر چي کف بودو رو -
 صورتم خالي کردي  

 خنده اي کرد و گفت :  
 پس برو صورتتو بشور  -

شت شویي رفتم سرمو تکوني دادم و  با بردا ست سمت د سرم به  شال از روي  ن 
 ...دلم بدجوري گرفته 
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بود..زندگي امیر حستتینم مثل زندگي یوستتف بود ...اما امیر حستتن برخالف 
 یوسف خیلي محکم تر بود 

  ... 
  

   
  

شیر ابو باز کردم ...بیچاره  زندگي همه امون یه جورایي عجی  و غری  بود ...
 امیر حسین ...االن درباره 

 ن چه فکري مي کرد.  م
.به هر حال مدت نه چندان زیادي صتتیغه یوستتف بودم ..و این احتمال از دید 

 هر کسي مي رفت که 
 باهاش رابطه داشتم ..چطور انقدر از من مطم ن بود؟ ...  

اما از همون  ش  عروسي هم بهم نزدیب نشده بود..حتما بهم شب داشت و 
 تنها جلوي افاق 

 ود...دستمو زیر اب بردم ...  اونطوري حرف زده ب
شده بود ..اما باید براي دوامش  ساخته ن شم و عالقه اي  اگرچه این زندگي با ع

 تالشم رو مي کردم ..  
هر دو زخم خورده و خستتته از زندگي هاي گذشتتته امون بودیم ...نباید این 

 زندگي هم میشد زخم دیگه 
 اي روي اون زخما ..  
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اتاق خارج شتتدم ..امیر حستتین نبود ...به ستتمت بعد از شتتستتتن صتتورتم از 
 اشپزخونه رفتم ...توي این 

 مدتي که توي دستشویي بودم چند تکه ظرف باقي مونده رو شسته بود ...  
ه*و*س قهوه کردم و مشتتغول اماده کردنش شتتدم که در ورودي باز شتتد و امیر 

 حسین داخل اومد ...به 
 سمتش برگشتم ...  
ت و به سمت پذیرایي رفت ..فنجونا رو توي سیني گذاشتم نگاهي به من انداخ

  .. 
شغول تکیه داده  شن کرده و با فکري م شدم دیدم تلویزیونو رو وارد پذیرایي که 

 به عق  مرت  شبکه ها 
 رو عوض مي کنه ...  

 منم جاش بودم االن  عصبي بودم و فکرم حسابي درگیر 
  

جونشتتو از توي ستتیني برداشتتتم و دقیقا رفتم و کنارش روي مبل نشتتستتتم و فن
 مقابلش گذاشتم و با 

 لبخند گفتم :  
 به فال قهوه اعتقاد داري ؟  -
  

 نیم نگاهي به من انداخت و گفت :  
 نه  -
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 به خنده افتادم و فنجون خودمو برداشتم و گفتم :  
  

 اما من دارم  -
  

 اونم به خنده افتاد:  
 بلدي بگیري؟  -

ه دو دستتي فنجونو چستبیده بودم و خیره به تلویزیون اولین قلپ همونطوري ک
 از قهوه امو سر مي 

 کشیدم سري تکون دادم و با خنده  گفتم :  
 توي این یه مورد فوق تخصص دارم   -
  

 ابروهاشو باال داد و گفت :  
 حرفات درستم از اب در میاد ؟  -

 :  با گله ساختگي فنجونه امو پایین اوردم و گفتم 
قهوه اتو بخور تا بفهمي درست از اب در میاد یا نه ...کل بچه هاي بیمارستان -

 میان که من فالشونو 
 بگیرم ..چي فکر کردي ؟  
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با خنده یه اهاني گفت و فنجونشتتو برداشتتتت ..خنده ام گرفته بود تلویزیون 
 داشت یه سریال تکراري 

ه نگاهش مي کردي بیشتر بنشون مي داد ...یه سریال بي مزه که هر چي بیشتر 
 عمم فاجعه که 

 همون بي سرو ته بودنش بود پي مي بردي ...  
قهوه اشو که خورد نلبعکي زیر فنجونو گذاشت روي فنجونو و برش گردوند که 

 با خنده گفتم :  
 عج  اعتقاد نداري و اصول کارم بلدي   -
  

 با خنده گفت :  
 اینو که دیگه همه بلدن   -
  

گذاشتتتم ..و فنجونشتتو ازش گرفتم و فنجون خو ندم و روي میز  دمم برگردو
 برگردوندمش   

سر در نمیارم ...خنده امو با گاز   سوزني از فال قهوه  سر  ...حاال مطم ن بودم 
 گرفتن لپم از داخل مهار 

 کرده بودم  و مثال با دقت توي فنجونو نگاه مي کردم ...  
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جون بود اما امیر حسین راحت به عق  تکیه کمي خم شده بودم و سرم توي فن
 داده بود  

سمتم  شو به  اما..وقتي دید که دارم با دقت توي فنجونو نگاه مي کنم کمي خود
 کشید و سرشو خم 

کرد و در حالي که دستتتشتتو روي پشتتتي مبل مي راشتتت ... مثل من به داخل 
 فنجون خیره شد و گفت :  

 ا اگه تو دیدي بهم بگو   زري من که چیزي توش نمي بینم ..ام-
به خودم شتتتدم  تازه متوجه نزدیکي بیش از حدش  در حالي که مي خندیدم 

 ...انگار که تو ب*ه*لش 
 باشم ...کمي معذب شدم اما شیطنتمو حفظ کردم :  

 یه مرد قد بلند مهربون ...مي بینم   -
  

ته بو گاز گرف نده  با خ پایینشتتو  ل   ته ..چون  نده اش گرف به  دمعلوم بود خ و 
 فنجون خیره بود  

 از هر انگشتش  تا هنر مي باره  -
  

 با خنده گفت :  
 حاال       تاش کن ..رند شه   -
  

 سرمو با جدیت تکون دادم و کمي فنجونو چرخوندم و گفتم :  
 به خاطر روي گل شما...       تا ...  -
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 هر دو مي خندیدم ...:  

تا اوا خانو- مو از مرحله فوق تخصتتص رد نکنه ول کن یه جراه موفم ...که 
 معامله نیست ...یکي از این 

 تا هنر... همین بود که گفتم        
 لباشو با زبونش تر کرد :  

 راست مي گفتي... واقعا واردي ...من چرا قدر تو رو اصال نمي دونم ؟  -
  

 از خنده ... صورتم قرمز شده بود...:  
که خیلي مهربو- تا و از اونجایي  که فردا هم مي دي من  ته  ني... اینجا نوشتت

 بیمارستان رانندگي کنم 
 ..اینو من نمي گما..فالت مي گه   

  
  

                 
  

 چه فال خوبي   -
  

 اب دهنمو قورت دادم و نفسي تازه کردم و گفتم :  
 فالت همین بود... تموم شد   -
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 جدي فنجونشو ازم گرفت و گفت :  

 هنوز باید ادامه داشته باشه ...   شوخي نکن-
  

 راحت به عق  دتکیه دادم و گفتم :  
 مگه سریال دنباله دار که ادامه داشته باشه ؟  -
  

 ..با خنده فنجون منو برداشت و گفت :  
 بذار ببینم فال تو چي میگه  ؟  -
  

 سرمو به سمتش چرخوندم و با خنده گفتم :  
  

 مگه بلدي ؟  -
 نداخت و گفت :  نگاهي بهم ا

   -اختیار داري ...همین االن ازت یاد گرفتم 
  

   
  

با خنده بهش خیره شدم ...اداي منو در اورد و فنجونو چند بار چرخوند و گفت 
  : 
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شون قهوه اي تر - ش شم قهوه اي ...بانمب ..از اونایي که هر چي چ یه دختر چ
 باشه مهر و محبتشونم 

 بیشتره ...  
به راحتي یه دختر خونستتر نه  که هر چي بخواد و اراده ک ته حستتتاس  د و الب

 تصاح  مي کنه ..این دختر 
انگار معني عصتتباني شتتدنو نمي فهمه و یه عالمه آرامش تموم نشتتدني داره 

 ...همه رو دوست داره 
ضي وقتا بد از کوره در مي ره ...طوري  ضي وقتام البته بع شحال کنه ...بع خو

 که نمیشه بهش نزدیب 
 .  شد ..

شته ...فردا نمي تونه رانندگي کنه ..اینو من نمیگما..فالت مي گه  توي فالش نو
  ... 

  
شنگي به لبهاش  شده بودم ..لبخند ق اروم در حالي که مي خندیدم بهش خیره 

 داشت و با دقت توي 
 فنجونو نگاه مي کرد ...  

 ه  وم شدهرچي توشو نگاه مي کنم چیز دیگه اي نمي بینم ....براي توام تم-
  

 دسته به سینه و طلبکارانه در حالي که مي خندیدم گفتم :  
 مطم ني نوشته نمي تونم رانندگي کنم ؟  -
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 سرشو جدي تکون داد و گفت :  

 که این کاره اي ...   Ϳاره بیا خودت ببین ..ماشا-
  

با خنده ستترمو نزدیب تر بردم و توي فنجونو نگاه کردم و به شتتوخي انگشتتتم 
 فنجون بردم و تهشو  داخل

 انگشت زدم و گفتم :  
 حلش کردم ...حاال مي تونم رانندگي کنم   -

 هر دو به خنده افتادیم که گفتم :  
 رانندگي با ماشینت خیلي مزه مي ده   -
  

 و با چشمکي :  
 بذار فردارم من رانندگي کنم  ؟  -
  

   
  
  

 خنده اش کم کم به لبخند تبدیل شد و گفت :  
شو ...و رانندگي م- سوارش  ست داري  شین مال خودته عزیزم ...هر وقت دو ا

 کن ..چرا اجازه مي گیري 
 ؟  
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تازگیا وقتي مي گفت عزیزم ...یه جوري مي شتتدم ..یه جوري که خوشتتم مي 

 اومد ..از شنیدنش حس 
خوبي به زیر پوستتتم مي دوید  و باعک لذتم مي شتتد  ...طوري که دوستتت 

 ین کلمه داشتم همیشه از ا
 استفاده کنه   

ستم فنجونا رو بردام که جدي  ش  عجیبي بود ...خوا ساعت نگاه کردم .... به 
 اما با لحن مهربوني 

 گفت :  
 آوا  -

 سرمو به سمتش چرخوندم :  
 از حرفاش که ناراحت نشدي ؟  -
  

 سرمو بالبخند تکون دادم   
 ابروهاش و بعد لبشو حالتي داد و گفت :  

خواستگاري ... مي دونستم با کسي دوست بوده ...از این اون خبرش قبل از -
 به گوشم رسیده بود.  

 .اما نمي دونستم اونقدر بهم نزدیب بودن که تا اونجاها هم پیش رفته باشن   
..مثل یه دوستتتت ستتتاده که بعدما بهم ش زده بودن ... افاق موقعي که ازش 

 خواستگاري کردم بدون 
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به خاطر بچه اي که داشتتتت عالقه بهم جواب مث یه جورایي  بت داده بود که 
 شکل مي گرفت و نمي 

 تونست کاري کنه راحت بشه ...  
ست بچه رو به نام من تموم کنه اما بعد که  شدم ...مي خوا من یه جور بازیچه 

 دید با اومدن بچه ممکنه 
شگذرانیش بیفته  ...بچه رو انداخت ...واقعا شه و از خو شو مختل ب م ه زندگی

 نمي دونم چي تو فکرش 
 مي گذشت ..که این کاراو کرد   

اینا رو براي این گفتم که بدوني منم مي تونم در ک کنم که حسي که به یوسف 
 و عشقي که بهش 

داشتتتي چطوري بوده ...بعضتتي وقتا ادمو کور مي کنه ...طوري که هر کي هر 
 چي بگه از ندرت یه چیز 

 .پس به رابطه اتون ....  بیهوده است و سرتا پا غلط  .
یه لحده ستتکوت کرد ...و یهو نگاهشتتو ازم گرفت و به تلویزیون خیره شتتد و 

 دوباره به من که سرپا 
 ایستاده بود م  

  
   
  

ستم و چیا بهت گفتم ..همه رو مو - ستگاري ازت چي خوا مي دونم موقع خوا
 به مو حفظ و از برم ...اما 
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  .. 
  

تا ته جمله یه نفرو بخونه و بازم منتدر باشه که اون حرفا  گاهي وقتا ادم مي تونه
 رو از زبون خود اون 

 شخص بشنوه  
تا مدتي که هم تو... هم من - ندارم اما اگه امکانش هستتتت  آوا مندور بدي 

 بتونیم ....  
 بازم سکوت ...  

 مندورشو کامل فهمیده بودم ..حتي قبل از مطره کردنش :  
 ي   هر جور که تو بخوا -
  

 یه لحده شوک زده نگام کرد که با شیطنت گفتم :  
ش  در میونش مي کنیم ..چطوره - صال یه  حاال من رو مبل بخوابم یا تو ...؟ا

 ؟  
  

 خنده اش گرفته بود:  
 آوا دارم جدي حرف مي زنم   -
  

 شونه اي باال دادم و خم شدم و سیني رو برداشتم و گفتم :  
 مي زنم    خوب منم دارم جدي حرف-
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 دستي به صورتش کشید و گفت :  

 مندورم از این حرفا این نبود که اتاقمونو جدا کنیم و این چیزا   -
  

 چشمامو بیش از حد گشاد کردم و گفتم :  
 خوب پس  مندورت دقیقا چي بود ؟  -
  

 فهمیده بود دارم سر به سرش مي رارم  
  

                 
  

اون ستتیني رو بذار ستترجاش تا بریم بخوابیم که دارم از بي مندورم اینکه برو -
 خوابي میمیرم   

  
شپزخونه رفتم ..همین که از دیدش محو  سمت ا سري تکون دادم و به  با خنده 

 شدم تمام لبخندم 
خورده شتتد و چهره ام  ناراحت شتتد...ستتیني رو... روي کابینت گذاشتتتم و به  

 فنجونا  خیره شدم  ...  
 د ...اما نباید انقدر انتدار هم مي داشتم ..اون حم داشت ...  حسي بدي بو

سعي کردم چند بار لبامو کش بیارم و لبخند بزنم  نباید زیاد طولش مي دادم ...
 تا متوجه ناراحت شدنم 
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 نشه ..  
حتي سرمو محکم و تند تکون دادم و شروب کردم به شستن فنجونا .. وقتي  که 

 وارد اتاق شدم دیدم 
اج تخت ..نشتتستتته تکیه داده و در حالي که پاهاش درازه با تبلتش  داره ور به ت

 مي ره ...  
براي عوض کردن لباسام ...به سمت کشوي لباسا رفتم و کشوي خودمو  بیرون 

 کشیدم  وخواستم 
لباس راحتي بردارم که چشمم به لباس خوابي که حنانه و مادر امیر حسین برام 

 انتخاب کرده 
 ره موند...  بودن ..خی

باس  یاط بیرون دادم و ل با احت نگ ...نفستتمو رو  باز و کوتاه و قشتت باس  یه ل
 راحتیامو برداشت و به سمت 

 سرویس بهداشتي رفتم ...  
سته بود ...اما  شه ..چون خودش خوا ستم با این کارم ناراحت نمی حاال مي دون

 بیشتر ناراحتیم این بود 
 ه ام بد فکر مي کنه  که فکر مي کردم ...اون داره دربار

وقتي که در اومدم هنوز داشتتت با تبلت کار مي کرد ..موهامو باز کرده بودم و 
 دورم ریخته بودم  

باره به  به تخت نزدیب شتتتدم ..نیم نگاهي به من انداخت  و لبخندي زد و دو
 تبلت خیره شد  ...دلم مي 
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ست باهاش راحت باش و حرفامو راحت بهش بزنم و بگم تو د لم چي مي خوا
 گذره  

..اما انگار دیگه نمي تونستم با اون حرفش راحت باشم ..پتو رو اروم کنار زدم  
 و براي رهایي خودم از 

 این بند نفس گیر در حالي که لبه تخت مي نشستم ازش پرسیدم :  
 اوني که امروز خونه اش رفتیم دوستت بود ؟  -

شونه هام به عق  هدایت کردم و سمتش چرخوندم  موهامو از روي  سرمو به 
 ..بهم خیره بود ..بهش 

 خیره شدم که تبلتشو کنار گذاشت و گفت :  
تان درس مي - یه دبیرستت قدیمي...توي  مه ..خیلي  قدیمی تاي  یکي از دوستت

 خوندیم 
 کامل  به سمتش برگشتم  :  

 بیماري قلبي داره  -
ت و گف ناراحت سرشو تکون داد و انگشت اشاره اشو روي شقیقه اش گذاشت

  : 
 اینجاش خوب کار مي کنه ..مخ فیزیکه   -
  

     
  

 چشام گشاد شد   
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شکالت بهش رو اوردن ...به خاطر - شته یهویي همه م سال گذ توي این چند 
 هزینه عمل و کال دوا 

ضعش  شه ...و شه ..اونجا هم خونه پدری شو بفرو شد خونه ا درمونش مجبور 
 اصال خوب نیست ...هیچ 

 ست ...  امیدي بهش نی
 نفسش رو ناراحت بیرون داد و با لبخند تلخي گفت :  

سرش که نمیشه - ضعم باز مي خنده ...جلوي هم ادم عجیبیه ...اما توي این و
 حرفي زد ...خودش 

وضتتعیتشتتو مي دونه ...باید بیمارستتتان بستتتري بشتته اما قبول نمي کنه ..حتي 
 حاضر نیست من کمکش 

 ..  کنم ...توي این یه مورد غده .
 لبخند ناراحتي زدم و گفت :  

 درست مثل خودت  -
 سرشو با اخم خم کرد و گفت :  

 حواست باشه ها ..خیلي به من برچس  مي چسبوني   -
لبخندم به خنده تبدیل شتتد ...که اروم دراز کشتتید.. ..به موهاي اویزون بلندم  

 خیره بود  که خیره به 
 اي راحتي خیالش زدم :  چشماي عسلیش حرفي که ازارم مي دادو بر

ست ندارم - شم ..اما یه عادتي که دارم دو شته رو پیش بک نمي خوام حرف گذ
 تصور اشتباهي از من 
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 در دید دیگران به وجود بیاد.....فقط چون داره ازارم مي ده مي خوام بهت بگم  
 نگاهش بهم خیره بود...روم نمیشد راحت حرف بزنم ...:  

 م که با لبخند بهم گفت :  لبامو باز زبون تر کرد
 بهتر نیست بخوابیم ؟  -
  

متوجه شتتدم که دوستتت نداره حرفي در اینباره زده بشتته  ...ل  پایینمو گازي 
 گرفتم و سري تکون داد و 

 با لبخند به سختي گفتم :  
 اره ... بهتره که بخوابیم   -

شدم ...و  سقف خیره  شیدم و به  اون با دراز نگاهمو ازش گرفتم و اروم دراز ک
 کشیدنم دست بلند کرد و 
 اباژورو خاموش کرد ...  

  *** 
روزها مي گذشتتتت و به عید نوروز نزدیب تر  مي شتتتدیم دیگه خبري از اون 

 مزاحم نبود ..نه تماسي و نه 
 بسته اي و نه حتي یه تهدید کوچیب ...که بخواد باز ما رو بهم بریزه  

  
   
  

ندگي من و امیر حستتی هاي ز تا دوستتتت ستتپري روز ثل دو ن درستتتت م
 میشد..دوستایي که خیلي باهام 
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 راحت شده بودن و شبها تنها در کنار هم مي خوابیدن ...  
این روند با رفتارهاي پر محبت امیر حسین کم کم  داشت برام  سخت تر  مي 

 شد ...عوض شده 
م از بودم ....احستتتاس مي کردم دیگه دارم کم کم در مقابلش کم میارم ...برا

 چیزي کم نمي راشت   
مشتتکل اینجا  بود که مدتي  کشتتش عجیبي بهش پیدا کرده بودم ...و دلم مي 

 خواست مدام در کنارم 
باشه ..به هر بهانه اي پیشش مي رفتم ...حتي با اینکه حجم کارام تو بیمارستان 

 بیشتر شده بود 
 ..سعي مي کردم توي اکثر عمالش باشم   

بل شتتده بود...پر انرژي تر شتتده بودم ..درستتت مثل دوره شتتیطنتام بیشتتتر از ق
 دانشجویي ...رهنم دیگه 

 درگیر گذشته و یوسف نبود ...  
ستان بود  شم توي بیمار سین تمام وقتاي ازاد دو روز به عید مونده بود و امیر ح

 ..گاهي شبها من 
 تنهایي به خونه برمي گشتتتم و اون تا نزدیب صتتبح بیمارستتتان مي موند...و

 جال  این بود که افاق از 
 اون ش  به بعد دیگه سراه صندوقچه اش هم نیومد ه بود ....  
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قرار بود موقع تحویل ستتال بریم پیش خانواده امیر حستتین  ...و همه دور هم 
 باشیم ...امروز هم از اون 

روزایي بود که تنهایي برگشتتته بودم خونه و در حال درستتت کردن شتتام بودم 
 شام یب نفره ..البته یه 

 چون امیر حسین تا صبح نمي اومد....  
همونطور که پیازارو  رو تف مي دادم صتتتداي زنگ خونه در اومد ..زیر گازو 

 خاموش کردم و براي جواب 
 دادن به سمت ایفون رفتم ..  

حنانه با لباي خندون پشتتت در ایستتتاده بود ...با لبخند درو باز کردم و براي 
 تن یه استقبالش با برداش

لباس گرم از خونه خارج شتتدم ...تا نیمه هاي حیاط رستتیده بود که با دیدنم با 
 خنده گفت :  

 از این ورا رد مي شدم گفتم بیام و یه سري به جاري گلم بزنم -
 با خنده به سمتش رفتم و گفتم :  

 خدا کنه همیشه از این طرفا رد بشي جاري   -
کشتتیدنم دستتتاشتتو باز کرد ..با خنده  با همون دستتتاي پر براي در آ*ه*و*ش

 چندتا از کیسه ها رو از دستش 
 گرفتم و لبامو به سمت گونه اش بردم و حین ب*و*سیدنش گفتم :  

 چه خبره ..کل بازاو خرید کردي ؟  -
 با خنده همراهم به سمت خونه اومد و گفت :  

   -تازه هنوز مونده ...تو چه خبر ؟نرفتي خرید ؟-
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 و دستم جا به جا کردم و گفتم :  بسته ها رو ت
 نه براي خودم که چیزي نیاز ندارم  ...حاال شاید براي یه خرید کوچیب رفتم   -
  

          
  

وارد خونه شدیم و اون خسته از پیاده روي زیاد...با گونه هایي قرمز بسته ها رو 
 مبل رها کرد و گفت :  

 ر اومد تا به اینجا برسم ..  ماشینم تو تعمیرگاهه .....جون تو پدرم د-
شتم و براي اوردن یه چیز گرم همونطور  شو اروم روي یه مبل دیگه گذا سته ها ب

 که به سمت 
 اشپرخونه مي رفتم گفتم :  

 بشین ..حسابي خسته شدي ..چایي مي خوري یا قهوه ؟  -
 شالشو از روي موهاي تازه رنگ کرده اش برداشت و گفت :  

 یر حسین نیست ؟  االن چایي ....ام-
  

 لباس گرمو در اوردم و گفتم :  
 نه امش  باید بیمارستان مي موند  -
  

 با شیطنت گفت :  
 تو چرا نموندي ؟  -
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با خنده فنجوني برداشتتتم و چیزي نگفتم ...کمي بعد با دو  فنجون چاي و یه 

 تکه کیب بزرگ که توي 
 به خریداش نگاه مي ندازه   سیني گذاشته بودم به سمتش رفتم که دیدم داره 

براي ش  تحویل سال گفتم خونه بابا اینا یه چیز خوب بپوشم ... ؟اخه فقط -
 خودمونیا نیستیم ..چندتا از 

 فامیال هم هستن   
 اروم رو به روش نشستم و گفتم :  

 شما کي عروسیتونو مي گیرید؟   -
 :  با خنده خریداشو رها کرد و فنجون چایشو برداشت و گفت 

 تابستون  -
 بهش لبخند زدم :  

 چه خوب ..پس بالخره مي رید سر خونه زندگیتون ؟  -
 سرشو تکوني داد و ازم پرسید:  

 تو چه خبر؟چه عج  خونه هستي ...با نا امیدي زنگ در خونه رو زدم  -
  

         
  

 راحت تر به عق  تکیه دادم و گفت  
یاد شتتتده ..- کاراش ز چاره امیر حستتین  یه جورایي امروز جیم زدم بی .منم 

 ...حجم کارا زیاد شده ...اخر 
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 ساله دیگه ..امیدوارم که تو عید دیگه بیمارستان و این چیزا نداشته باشیم   
 سرشو تکون داد و گفت :  

اره شتتما که از همون روز فرداي عروستتیتون رفتید ستترکار ...من دلم براتون -
 سوخت ..نه ماه عسلي ..نه 

 نه خوشي..اصال از عروسي به بعدتون جایي رفتید؟  گردشي ..
 با شیطنت بهش چشمب زدم و گفتم :  

 اره  -
 با روق پرسید:  

 کجا؟   -
 چشمامو حرکتي دادم و گفتم :  

 بیمارستان ..بخش انژیو...سلف ..اتاق عمل ..سي سي یو   -
 تو روق خورده با چشم غره بهم خیره شد که با خنده گفتم :  

سر خاروندن نداریم ..اخه انتدار داري کجا بریم  با این حجم  باور- کن وقت 
 کاري؟..منم که چیزي به 

 تموم شدن دوره ام نمونده ..بیشتر وقتمو تو  بیمارستان مي گذرونم   
 سري تکون داد و یهو گفت :  

 چند روز پیش که خونه مامان اینا بودم ..افاق با مادرش اومده بود اونجا   -
 خیره شدم :  بهش 

یه جورایي عجی  غری  شتتده  بود ..حرفاي بي ستترو ته مي زد..اما اگه ندر -
 منو بخواي اومده بود ببین 
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ما از چیزي که تو رهنش مي گذره خبري داریم یا نه ..یه جورایي ترستتیده ..پر 
 اضطراب ..اخرم نفهمیدیم 

فقط خداروشتتکر براي چي اومده بود ...خیلي رو داره بخدا که میاد اونجا...
 روش نمیشد از امیر حسین 

 چیزي بپرسه ..نهایت که حرفاش ته کشید در مورد یه صندوقچه حرف زد ...  
 راستي مزاحم شما که نشده ؟..اخه مي گفت صندوقچه اینجاست   

مامان هستتتي خیلي نگران بود که ستتر زده اومده باشتته اینجا ...اینا رو. براي 
 ناراحت شدنت 

جا نگفتم ...فق یدا شتتتد  له اش پ که یهو ستتر و ک باشتتي  یان  ط گفتم در جر
 خیلي رو  Ϳنخوري..اخه ماشا

 داره ..  
 خم شدم و فنجون چایمو برداشتم :  

  
          

  
خیلي براي این خونه نقشه داشت ...عاشم اینجا بود ..موقع طالق هر کاري -

 کرد که اینجا رو از چنگ 
ست ...ک سین در بیاره نتون ضر بود امیر ح ال همه امیدش اینجا بود ...حتي حا

 از کل مهرش بگذره ولي 
 اینجا مال اون بشه   

 به خنده افتاد:  
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ست ...دیوونه هنوز باور نکرده که - شمش دنبال این خونه ا فکر کنم هنوزم چ
 امیر حسین ازدواج کرده  

 یهویي بهم خیره شد و ازم پرسید:  
 چرا ساکت شدي ؟ناراحتت کردم ؟  -

 فنجونو روي میز گذاشتم و گفتم :  
 نه عزیزم ..چرا ناراحت ؟..براي شام مي موني ؟  -

 فنجونشو سرجاش گذاشت و بلند شد و گفت :  
نه ماشین ندارم تا به خونه برسم کلي طول میکشه ..فقط اومده بودم بهت سر -

 بزنم و بگم که ممکنه 
خیلي بد باهاش برخورد کرد و   اون یهویي بیاد اینورا  ...مامان  هستي اون روز

 بهش فهموند نباید دور 
 و بر شما ها بیاد..اما اون از رو نمي ره ...  

 لبخند زدم :  
 نگران نباش ..  -

شتتالشتتو روي ستترش انداخت ..کمکش کردم بستتته هاشتتو برداره ...همه یه 
 جورایي نگران بودن با اومدن 

از این رو مي خواستتتن شتتستتتمو افاق زندگي من و امیر حستتین بهم بریزه ...و 
 خبردار کنن ..حتي گاهي 

که با هستتتي خانوم تلفني حرف مي زدم ستتر بستتته یه چیزایي بهم مي گفت 
 ...همه مي ترسیدن که 

http://www.roman4u.ir/


 1703 عبور از غبار

افاق بخواد زندگي من و امیرحسینو خراب کنه ...اما خبر نداشتن جز افاق کس 
 دیگه اي قصد در خراب 

 کردن این زندگي داره   
  

شت و گذار تو یه روز  شتر گ ستان براي خرید و البته بی قبل از عید بعد از بیمار
 شهر ..به بازار و پاساژاي 

شده بودم  شیمون  شلوه بود که از رفتنم هم پ شهر رفتم ..انقدر  پر زرق و برق 
 ...اما براي کاري که مي 

 خواستم بکنم مي ارزید ...  
اي پر از رنگ مغازه یه چیز خالصتته بعد از کلي گشتتتن و دیدن کردن از ویترین

 خاص چشمم رو گرفت 
...اولین عید من و امیر حستتین بود..دلم مي خواستتتت یه هدیه خوب براش 

 بگیریم ..هدیه اي که موندگار 
 باشه  

  
  *** 

 فصل نوزدهم :  
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سرم کنم از اینه  شال مقابلم نگاه مي کردم که کدومو  سه تا  در حالي که به دو 
 اهي به در سرویس نگ

 بهداشتي انداختم ..  
شته بودیم و  ستان برگ سته از بیمار سین رفته بود دوش بگیره ...هر دو خ امیر ح

 داشتیم زود اماده 
 میشدیم که براي تحویل سال خونه اشون باشیم ..  

به  یدم و  نگاهي  مال پایینم رو  کمي  بهم  باال و  نگاهمو از در گرفتم و لبهاي 
 م انداختم که ارایش صورت

 امیر حسین درو باز کرد و در حال خشب کردن سرش به من خیره شد ..  
به سمتش برگشتم و با لبخند دوتا از شاالمو به طرفش گرفتم  و با اشاره بهشون 

 .. ازش پرسید:  
 کدوم ؟...این یا این ؟  -

سه ..البته نه تا اون ح سا سام کمي ح شال و حتي لبا که  دفهمیده بودم به رنگ 
 بخواد ندرشو بهم 

شه که به  شم عالي بودن و همی ستم به یقین بگم انتخابا تحمیل کنه ..و مي تون
 تردید مي افتادم و 

 انتخاب برام سخت میشد  بي رو دربایستي دلم مي خواست  ندرشو  بدونم  
 دست از خشب کردن موهاش کشید و گفت :  

 زرشکي نازترت مي کنه   -
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ام گل انداخت و با لبخند شتتال انتخابیشتتو باز کردم و اورم از تعریفش گونه ه
 روي سرم انداختم و گفتم :  

 پس تا اماده بشي .. قبل از رفتن ...  برم با خونه امون یه  تماس بگیرم ...  -
  

 سرشو تکوني داد و من از اتاق خارج شدم ...  
ور اتاق با خارج شتتدن از اتاق ستتریع به اتاقي که مخصتتوص خطاطي و یه ج

 کارم محسوب مي شد رفتم 
و قابي که به تازگي متن توشتتو خطاطي کرده بودم رو برداشتتتم و با هزار ترفند 

 بین وسایلي که مي 
 خواستم  با خودم ببرم پنهون کردم ...   

ته بودم ..و براي اولین  ید رف به مرکز خر تان  مارستت عد  از بی بل هم .. ب روز ق
 عیدمون دنبال یه هدیه مناس  

 گشته بودم ...  
شیدن به این مغازه و اون مغازه چیزي   سرک ک بعد از کلي باال و پایین کردن و 

 که به دلم نشسته بودو 
یل ستتتال بهش  خریده بودم و براش با کلي روق کادو کرده بودم تا بعد از تحو

 بدم .....یه هدیه موندگار 
 ..که همیشه پیشش باشه  

ج شتتدم و براي تماس با خونه  به ستتمت تلفن کارم که تموم شتتد  از اتاق خار
 رفتم ..  
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یب ربع بعد امیر حستتین لباس پوشتتیده از اتاق خارج شتتد ...تیپشتتو دوستتت 
 داشتم ...توي اون کت و 

 شلوار رسمي با موهاي حالت دارش دلم رو  بد جور هوایي مي کرد   
ي شتتده بود که به توي دو هفته گذشتتته دل خوشتتي دخترونم ب*و*ستتیدن های

 محي اومدن از بیرون ...یا 
 ترک خونه ..بر روي گونه ام مي زد...  

بالخره من هم ادم بودم ..حس داشتم ...و حاال امیر حسیني  که شده بود همه 
 کسم .... رو دوست 

 داشتم کمي از نزدیکتر لمس کنم ...  
گ کارانش ...حریص ترم کرده بود... ده  حاف ما برخوردارهاي م که توي ا اهي 

 محیط بیمارستان ساعتاها 
توي اتاق عمل مي بودیم و بوي ادکلنش توي بینیم مي پیچید ...این فکر رو به 

 سرم مي نداخت  که 
سین جل   نکنه کس دیگه اي هم  از این بو خوشش بیاد و توجه اش به امیر ح

 بشه ...  
شت شده بودم ...عالقه اي که نمي دونم دا شکل  واقعا ادم دیگه اي  چطوري 

 مي گرفت ...به طرز 
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وحشتناکي به تمام جونم رسوخ پیدا کرده بود ...و افکار ازار دهنده اي رو توي 
 رهنم پرورش مي داد  

شوخي مي کرد و کم نمي اورد ..اونقدر  شوخي هام .. زمان هایي که پا به پاي 
 دوست داشتني 

کردنش بیش از حد  میشتتد که به زور دستتتامو مهار مي کردم که به بهانه اریت
 بهش نزدیب نشم 

 ...چون دلم نمي خواست از جانبش پس زده بشم ...  
اما از اینکه بي دغدغه و بدون نگراني هر وقت که دلش مي خواستتت منو مي 

 ب*و*سید حرصم مي 
 گرفت ..از راحتیش ..از غروري که پیش من نداشت ...  

سعي مي کر شتر  دم لذت ببرم از اینکه حتي ولي  به روي خودم نمي اوردم و بی
 این ب*و*سیدنها هم 

شه ..حرفهایي که  به خاطر حرفهاي اون  شاید معني  حرفهاي دلش با مي تونه 
 ش  افاق نمي خواد 

 بیشتر از این نزدیکم بشه ...  
همه چیز یه زندگي ..به تخت خواب ختم نمیشتتتد..حتي همین نوازش هاي 

 مهربانانه و در آ*ه*و*ش 
اهي ب*و*ستتیدن ها ...مي شتتدن لذت بخش ترین قستتمت یب گرفتنها و گ

 زندگي مشترک ...زندگي که 
 دلم مي خواست از این حالت محدود خارج بشه ...  

 واقعا عجی  بود ...مني که دلم نمي خواست روزي با امیر حسین باشم ..  
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حاال اینطور شده بودم که باید گاهي حسرت آ*ه*و*ش گرمش رو داشته باشم 
 ا در زیر نگاههاي پر و تنه

کینه و حسرت بار  بچه هاي بخش و بیمارستان تنها تداهر به کلي خوشبختي 
 کنم ..خوشبختي که 

 بیشتر به زندگي دوتا دوست صمیمي ختم میشد نه بیشتر   
  

ستم پخش به راه افتاد ...در نیمه  سی شن کردن  شدیم ..با رو شین که  سوار ما
 هاي راه بودیم که 

شهر غلغله  بود..رفت و اومدها گوشیش زنگ  شه رو پایین دادم ... شی خورد ..
 زیاد بود و همه هنوز مي 

 دویدن ..چیزي به تحویل سال نمونده بود   
 سرمو رو به سمتش برگردوندم ..چهره اش اخم داشت :  

 مگه دکتر اسحاقي نیست ؟  -
  

          
  

  ... 
 دقیقا بگو چشه ؟  -
  ... 

http://www.roman4u.ir/


 1709 عبور از غبار

شت چراه قرمز  شو گازي گرفت و پ شده بود ..گوشه ل  پایین صبي  ستاد..ع ای
 گفت :  

 باشه ....من تا نیم ساعت دیگه اونجام ..   -
  

وقتي تماسشو قطع کرد نگاهي به من انداخت ..اما انگار روش نمیشد حرفشو 
 بزنه ..موقعیتشو درک 

 مي کردم :  
 باید بري ؟  -
  

 مثل اینکه راحتش کرده بودم  
 ي رسونم خونه مامان اینا...یه مورد اورژانسیه ..باید زودتر برم   تو رو م-

ناراحت شتتدم ...اما بنده خدا که گ*ن*ا*هي نداشتتت ...با عجله ستترعت 
 ماشینو زیاد کرد و دیگه حرفي نزد  

سرخیابون  پیدا   شینش  از  سیدیم ...امیر علي هم با ما وقتي به جلوي خونه ر
 شد ...که امیر حسین 

 گفت :  
من دیگه تو نمیام ...دیر میشه ..بهشون بگو چي شده .....البته شایدم  تونستم -

 و زود برگشتم  
  

سعي کردم لبخند بزنم ....که سرشو کمي  جلو اورد و اروم گونه امو ب*و*سید 
 و گفت :  
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 ببخش ... نمي خواستم اینطوري بشه   -
  

 بازم تداهر به لبخند زدن کردم :  
 ..بهت احتیاج دارن   عیبي نداره .-

 و با چشمکي :  
 پیش میاد دیگه  -
  
  

          
  

سید و قبل  بهم لبخندي زد و دوباره که بخواد به زور دل بکنه باز گونه ام ب*و*
 از پیاده شدن امیر علي 

 سرشو عق  کشید   
  

حالم عوض شتتتده  هاش حس و  با ب*و*ستتته  ما  حت بودم ا نارا که  با این
 گه دلم نمي خواست بود..طوري که دی

حافدي کردم   و ستتریع  خدا یت بمونم  براي همین  زود ازش  توي اون موقع
 پیاده شدم ..  

امیر علي هم  از ماشتتینش پیدا شتتده بود که  ..اول به من ستتالم کرد و با دیدن 
 امیر حسین که پیاده 
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به طرفش رفت و امیر حستتین همه چیو بهش گفت ..امیر علي هم  نمیشتتتد 
 د و  با ناراحت ش

سین با زدن بوقي حرکت کرد و  سمت من اومد که امیر ح خداحافدي ازش به 
 رفت  

 امیر علي با خنده  رو به من کرد:  
 من جات بودم دو هفته باهاش قهر مي کردم -
  

 خندیدم در حالي که از درون داه و پر حسرت بودم :  
 دو هفته که کمه   -
  

 خنده اش بیشتر شد:  
 .بیا بریم تو   همه اومدن -

ش  تحویل  شدم ...از اینکه  باید  سین خیره  سیر رفتن امیر ح شتم و به م برگ
 سال توي بیمارستان مي 

 موند ناراحت بودم  
شو تحویل   سال سال مونده بود و اون باید به تنهایي  ساعت دیگه به تحویل  دو 

 مي کرد.  
امیر علي به راه .مطم ن بودم وقتي براي برگشتتتن نداره  ..به ستتمت ماشتتین 

 افتادیم ...دلم مي 
خواست موقع تحویل سال به اولین کسي که سال جدیدو تبریب مي گم  امیر 

 حسین باشه ...یه 
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 لحده سرجام ایستادم ...امیر علي متعج  نگاهم کرد   
 باز به مسیر رفته شده ... نگاهي انداختم  و  یهو توي یه تصمیم اني :  

 امش  سوئیچ ماشینتو به من قرض بدي ؟  ایرادي نداره اگه یه -
  

 متعج  بهم خیره شد ....که با لبخند و البته کمي خجالت گفتم :  
 اولین عیدمونه ..دوست ندارم هر کدوممون جدا جدا سالو تحویل کنیم   -
  

          
  
  

 چشماش رنگ شیطنت گرفت :  
 خواي بري ؟   تو که مي خواستي باهاش قهر کني ..چي شد که حاال مي-
  

 بهش خندیدیم که گفت :  
 باشه ..بشین برسونمت  -
  

 سرمو تند تکون دادم :  
نه ..تا بري و برگردي ستتال تحویل شتتده ...خوب نیستتت موقع تحویل ستتال -

 پیش حنانه نباشي ..  
 لبخند مهربوني زد و گفت :  
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 به ادماي اون تو چي بگم ؟  -
  

 با چشمکي :  
شون معذرت- صبح  از هم شد  بخواه ...اگه بتونیم زود برمي گردیم ... اگرم ن

 حتما میایم ...  
 با لبخند گفت :  

شدن - شرایط مواجه  شینه .... نگران نباش ..اونا قبال هم با این  سوئیچ رو ما
 ..عیدتم پیشا پیش مبارک  

 رفتار محبت امیزش کمي ارومم کرده بود:  
 ...  عید تو هم مبارک..خیلي خیلي ممنون -
  

 سري تکون داد  و من هم به سمت ماشین رفتم   
  

  *** 
چیزي به تحویل سال نمونده بود...تنگ کوچیب ماهي روي میز گذاشتم ... و 

 بقیه وسایل رو کمي جا 
 به جا کردم ..  

شد...با لبخند به در  شت که  در اتاقش یهو  باز  ساعتي از اومدنم مي گذ نیم 
 خیره شدم که  با دیدنم 

 توي اتاقش با تعج  سرجاش ایستاد و  نگاهم کرد و گفت :  
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 تو اینجا چیکار مي کني ؟  -
  

 لبخند بدجنسي زدم و زدم و گفتم :  
 اولین عیدمونه ..نباید از هم دور باشیم که ...  -
  

 ظرف کوچیب سیرو ...بین بقیه وسایل گذاشتم  و گفتم :  
ل سال همه جا از این چیزا مي فروشن ...یکم وقتمو خوشبختانه تا خود تحوی-

 گرفت ...اما مي ارزید  
نگاهش انقدر شتتاد و خوشتتحال شتتد که از نگاهش منم غرق لذت شتتدم ..به 

 سمتم  اومد ..مقابل میزش 
شت و خیره به میز  شونه هام گذا شو روي  ستا سر د شت  ستاده بودم که از پ ای

 گفت :  
 خیلي خوشحالم کردي   -
  

 مو بلند کردم و از گوشه چشم به لبخند مهربونش خیره شدم و گفتم :  سر
 خاطره قشنگي میشه ..اولین تحویل سال توي بیمارستان ...  -
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همیشتته ستتعي مي کردم از نگاهاش ..حرفاي دلشتتو  بخونم ...توي این جور 
 مواقع ترجیح مي داد 

 سکوت کنه تا حرف دیگه اي بزنه   
  

 یل سال مونده ؟  چقدر دیگه به تحو-
 چرخیدم  و رو به روش قرار گرفتم و با شیطنت گفتم :  

 هنوز اندازه خورن یه چاي بي مزه و بیسکویتاي عهد بوقیم وقت داریم -
  

 لبخند دندونمایي زد و گفت :  
 پیشنهادات همیشه به موقع است   -
  

 با اعتماد به نفس و با چشمکي گفتم :  
 مي دونم   -
  

          
  
  

 یه تاي ابروش باال رفت و خواست چیزي بگه که حرفشو خورد و گفت :  
 کاش یه میز دیگه  داشتیم ..اینجا یه جوریه   -
  

 همینشم خوبه ..من برم سراه چایي ..  -
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و تند دوتا از انگشتتتاي دستتتم رو باال بردم و با شتتوخي تکوني بهشتتون دادم و 
 گفتم :  

با ببینم مي تونم دوتا لیوا- یل ستتتال  یارم که قبل از تحو ن چایي دبش   گیر ب
 استاد گرامیمون ...بنوشیم و 

 نوش جان کنیم  یا نه   
  

شیطنت باهاش حرف مي زدم نگاهش بهم یه جور دیگه  شاد و با  وقتي اینطور 
 میشد  ...و البته نگاه 

هاي من ...و دستایي که به سختي مهارشون مي کردم که نرم جلو و ب*ه*لش 
 م ..  کن

دلم مي خواستتتت به راحتي و با تمام وجودم مردي که  برام مثل یه کوه بود و 
 محکم تو آ*ه*و*ش بگیرم 

...اما این غرور لعنتي.. مثل گذشته کار دستم داده بود که سخت  و نفور ناپذیر 
 بشم ..  

طوري که امیر حستتینم نخواد بهم نزدیب بشتته ...البته این خواستتته خودش 
 ه اي که اول برام بود..خواست

شده بود مایع عذاب من ..حتي توي این چند  سته  خوب اومد و حاال این خوا
 شبه گذشته دلم مي 

 خواست رک بهش بگم دیگه نمي تونم روي یه تخت  و در کنارش بخوابم 
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...چون دیگه داشتتت تحملش برام ستتخت میشتتد ...حس دوستتت داشتتتن 
 مرموزي این وسط داشت تو 

فت که دیگه اراده اش در دست من نبود ...خودمم دقیقا نمي قلبم شکل مي گر
 دونستم چه بالیي 

 سرم اومده که اینطور عوض شده بودم   
  
  
  
  

وقتي با سیني چایي برگشتم دیدم روي صندلیش نشسته و به بیرون خیره است 
 ...درو به اهستگي 

 بستم ..چیزي به تحویل سال نمونده بود  
 خیلي تو فکري   -
هو متوجه ام شتتد نگاهي به صتتورتم انداخت و  بعدم به لیواناي چاي ..تکیه ی

 اشو از صندلي جدا کرد و 
 گفت :  

یل ستتتال خونه امونیم  ..براي همین هدیه اي که برات گرفته - فکر کردم تحو
 بودمو همراهم نیوردم  

 مثل بچه هاي شیطون با هیجان گفتم :  
 وست دارم   واي عیدي ..چقدر این قسمت عیدو د-
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به خنده افتاد و سیني رو از دستم گرفت و روي میز گذاشت ..صندلیي برداشتم 
 و نزدیب به میز و 

ستمو به  ستم ...... و ارنجمو به میز تکیه دادم و د ش مقابلش قرار دادم و روش ن
 زیر چونه ام بردم و ازش 

 پرسیدم :  
 خوب سالي که گذشت برات چطور بود؟  -

وان چایي رو برداشتتت و به طرفم گرفت .. لیوانو ازش گرفتم ..و خیره به من لی
 بعد براي خودش لیوان 

 مونده رو برداشت و به عق  تکیه داد و خیره به چهره مشتاقم گفت :  
سال عجیبي بود..هم قشنگ بود..هم تلخ ...هم شاد بود.. هم غم انگیز ..اما -

 قسمتاي خوبش بیشتر 
 بود ...  

 ت و به لیوان خیره شد که ازش پرسیدم :  نگاهشو ازم گرف
 به ارزوهاتم رسیدي ؟  -
  - 

 سرشو بلند کرد و گفت :  
 تاحدودي اره  -

ضورم چقدر  ستم از ح صا که مي دون صو ستم بگیرم ...مخ نگاه ازش نمي تون
 خوشحاله  

 خوب ارزوت هات  چیا بود ن ؟  -
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 خنده ارومي کرد و گفت :  
   -ارزو رو که نمي گن ..

  
  

  - 
 بهش اخم کردم که ازم پرسید :  

 براي تو چطور بود؟  -
 نگاهمو به هفت سین کوچیکمون انداختم و گفتم :  

نیمه اولش خیلي بد بود ..بعد خوب شتتد...اما باز بد..اما بقیه اش ....عالي -
 بو د...  

  
ستمو از زیر چون شده بود که د ام  هنگاهمو به پنجره دوختم ..بهم با دقت خیره 

 برداشتم  و به عق  
 تکیه دادم  و سرمو پایین گرفتم :  

 ازدواج با تو بهترین اتفاق زندگیم بود   -
  

 همزمان با گفتن این حرف سرمو بلند کرد م و به چشماش خیره شدم :  
  

 بهترین اتفاقي که همیشه مي خوام حفدش کنم - -
 لبخند زد  :  

   -ارزوهات چي ؟-
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 دادم و کمي چاییمو مزه کردم  و نگاهمو ازش گرفتم و گفتم :   لبهامو بهم فشار
 ارزو که گفتي نیست استاد  -
  

خستتته خندید و با خنده در حالي که به عق  تکیه مي داد  کمي از چایشتتو 
 خورد  

 با خنده ... منم ادامه چاییمو خوردم که یهو پرسید:  
 حست به من چیه ؟  -
  

 خیره شدم :  خنده امو جمع کردم و بهش 
 مندورم اینکه تونستم جایي تو دلت داشته باشم ...؟  -
  
  

رفتارش امش  پاک عوض شده بود...احساس مي کردم یه جور دیگه نگاه مي 
 کنه ...یه جور دیگه 

لبخند مي زنه و بهم محبت مي کنه ...باید یه چیزي مي گفتم ...چشتتماش 
 منتدرم بودن که به روش 

 :  لبخند زدم و گفتم 
 همیشه یهویي  سوال مي کني ...  -
  

 خیره تو چشمام گفت :  
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 مگه بده ؟  -
  

ستترمو به نشتتونه نه حرکت دادم  که از ستتر و صتتدایي که از بیرون اتاق مي 
 اومد..هر دو  فهمیدیم   

 سال تحویل شده ...دیگه چیزي نگفتم ...  
شت و از  شو روي میز گذا صندلیش بلبا لبخند  بهم خیره بود که لیوان ند روي 

 شد و با همون لبخند رو 
 به روم ایستاد..  

  
ستترمو بلند کردم  و در حالي که کمي هول کرده بودم زود از جام بلند شتتدم و 

 گفتم :  
 همیشه موقع تحویل سال کمي هول میشم   -
  

شو بلند کرد و  ست سري تکون داد و د سمتش بلند کردم که با خنده  ستمو به  و د
 دستش دستمو توي 

 گرفت و با خنده منو به سمت خودش کشوند و گفت :  
 انقدر گونه هات قرمز شدن که پاک یادت رفت عیدو بهم تبریب بگي   -
  

خواستتتم از خجالت دستتتي به گونه ام بکشتتم که خم شتتد و  اروم گونه امو 
 ب*و*سید و گفت :  

 عیدت مبارک   -
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شه عجی  تحویل شد..حس همی شمام جمع  شب تو چ سال نو با رفتاراي  ا

 ناب امیر حسین ..هجوم 
 بغضو ...به یکباره به گلوم  اورد   

که دستتتم رو  توي دستتتش داره ...   که همونطور  ند شتتتدم  پا بل روي نوک 
 ب *و*سمش و بهش تبریب 

بگم ..این تبریب گفتن هاي رستتمي بینمون هیچ شتتباهاتي به زن و شتتوهر اي 
 دیگه نداشت ...  

  
  
  

شد ...کارش لبهامو ب ست و منتدر  شو ب سوندم ... اروم پلکها ه گونه اش که ر
 باعک شد ..ضربان قلبم 

یه دفعه اي  تند بشه ...طوري که صداشو ..تنها خودم واضح  بشنوم ...با لبهاي 
 لرزون درست مثل 

 خودش به نرمي گونه اش رو ب*و*سیدم ..  
 تن ازش ... دستتاشتو دورلبخند به لبهاش اومد و یب دفعه  قبل از فاصتله گرف

 کمرم حلقه کرد و منو به 
خودش چسبوند و سرشو خم کرد و با چشمایي شیطون بهم خیره شد و گفت 

  : 
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دلم مي خواد همیشه پیشم باشي ..از فاصله ها بیزارم ...نمي خوام در کنار م -
 ... اما دور باشي  

کار خیلي ستتخت که قبال ازم داشتتتت  ته اي  با خواستت ي بود تفستتیر حرفش 
 ....نتونستم مندورشو به 

 درستي درک کنم   
صله نزدیب و  شمام بوي ادکلنش از این فا ست سبوند...ا شتر منو به خودش چ بی

 فشاري که به کمرم 
 وارد مي کرد ...زبونمو قفل کرده بود ...  

گاه از همون  رنگ صتتورتم کامال قرمز شتتده بود و تنها قادر بودم اروم و ناخودآ
 طور ناگهاني ابتدا که به 

دستتتاشتتو دور کمرم حلقه کرده بود دستتتامو روي بازوهاش بذارم ...تا کمي به 
 خودم مسلط باشم ..حتي 

 نگاهش هم نمي کردم که نگاهم  منو رسوا کنه   
 میشه خواهش کنم انقدر خجالت نکشي   -
  

 سعي کردم لبخند بزنم ..و چیزي بگم ...اما مثل اینکه حتي قادر نبودم کلماتو
 درست تلفظ کنم و کنار 

هم بچینمشتتون ..لبهام باز شتتدن و چند چیز نامفهومه بیرون دادن که خودمم 
 نفهمیدم چي بودن  که 

 اروم با همون وضعیت  دستاي حلقه شده دور کمرم با ناراحتي ازم پرسیدم :  
 وجودم ناراحتت مي کنه ؟  -
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و   ند کردم و تکون دادمنباید رفتارم چنین حسي رو بهش مي داد ..تند سرمو بل
 به سختي گفتم :  

 نه   -
چشتتمامو بستتتم و خواستتتم نفستتي تازه کنم ...با اینکه دلم این لحده رو مي 

 خواست اما چون یه دفعه 
عد از ازدواجمون منو  که ب باري بود  اي بود حستتتابي هول کرده بودم ..اولین 

 اینطور با محبت تو آ*ه*و*شش 
 گرفته بود  

هنمو قورت دادم که اروم صتتتدام زد که بلکه پلکهامو از هم باز چند بار اب د
 کنم ..اروم سرمو بلند کردم و 
 چشمامو از هم باز کردم ...  

از خجالت کشیدنم ..از هول کردنم و از این افتضاحي که از ندر خودم فاجعه 
 بود حسابي داشت لذت 

 مي برد.. که با نگاه شیطوني بهم خیره مونده بود ...  
شتتمام تنها به نوب نگاهش  خیره بود  که نگاهش از چشتتمام به ستتمت لبهام چ

 سوق  داده شد و اروم 
 دوباره به چشمام برگشت ...  
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شت ...خیلي اروم  سین تازگي دا شناختم ...این نگاه امیر ح شو مي  طرز نگاها
 و با احتیاط لبهاشو بهم 

 کرده بود ازم پرسید:  فشرد و خیره توي چشمام با صدایي که کمي تغییر 
 مي راري ب *و*سمت ؟  -
  

اگه مي دونستم خدا انقدر سریع منو به ارزوهام مي رسونه بیشتر و بیشتر ارزو 
 مي کردم ..  

.هنوز لرزش لبهام توي اختیار خودم نبودن ..لبهاي بستتته ام تکوني خوردن که 
 شاید  چیزي بهش جواب 

 یره به لبهام اروم سرشو پایین اورد ...  بدن که دیدم نگاه از چشمام گرفت و خ
شتري وارد   شار بی ستم ..به کمرم ف شمامو ب سه چ قبل از اینکه لبهامو ب *و*

 کرد و منو کمي باالتر کشید 
 وبالخره  لبهاشو روي لبهام گذاشت  

سین هم چشم بسته و پر احساس ...با تموم وجود  شد ...امیر ح ته دلم خالي 
 منو مي ب*و*سید ...  

بدنم سرد شده بود  و نمي تونستم کاري کنم ... در برابر ب*و*سه هاش یکبار 
 هم ن *و*سیدمش ..دست و 

پامو حستتابي گم کرده بودم ...مني که دختر ناشتتي نبودم و قبال هم مثل امیر 
 حسین داراي چنین 
 تجربي هایي بودم   
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د ..انگار رفتارهاي امشتتبشتتو نمي فهمیدم ...زمین تا استتمون تغییر کرده بو
 خودشم از این وضعیت 

 خسته شده بود   
ستم مي رفت ...حتي  شت اختیار از د سید که کم کم دا طوري منو مي ب*و*

 اختیار غرورم ..ه*و*س 
شتام حرکتي  سر انگ سیدن لبهاش مثل خوره توي جونم افتاده بود که به  ب*و*

 دادم و بازوهاشو کمي 
 سم    فشار دادم و خواستم ..به خواسته دلم بر

  
خودمو باالتر کشتتیدم ..دیگه توي حال خودمون نبودیم ...ستترمو همونطور که 

 توي آ*ه*و*شش بودم  کمي 
 جلوتر بردم    

که با نواخته شتتدن ضتتربه بد اهنگي بر روي در اتاق امیر حستتین هر دو رنگ 
 پریده سریع از هم فاصله 

دن ند ثانیه با شنیده شگرفتیم و من تند  ...پشت به در چرخیدم ..در کمتر از چ
 ضربه ..در باز شد و 

 صداي پرستار رو شنیدم :  
 دکتر باز حالش بد شده ..لطفا زودتر بیایید  -
  

 چهره امیر حسینو نمي دیدم تنها صداش بود  که گفت :  

http://www.roman4u.ir/


 1727 عبور از غبار

 برو االن میام   -
  
  
  
  

ر دگر گرفتم و طپش قلبم هر لحده تندتر و تندتر میشتتد ....همچنان پشتتتم به 
 بود که با بسته شدن در 

 با تعلل برگشتم  ...کسي توي اتاق نبود ... بدنم سرد و هول کرده بودم ...  
با احتیاط  دستتتمو باال بردم و دستتتي به گردن و به روي لبهام کشتتیدم ...مي 

 دونستم رنگم حسابي 
 پریده ..به سمت اینه کوچیب نص  شده روي دیوار رفتم ...  

روي لبهام بود..انتدار چنین اتفاقي رو اصال نداشتم ...دهان  هنوز سر انگشتام
 نیمه بازومو اروم بستم 

 و کمي شالمو جلو کشیدم ..  
شده بود .....همونطور متعج  به خودم  شالم از هر دو طرف اویزون  لبه هاي 

 خیره شده بودم ...  
د گرماي دستتتاشتتو که در بین ب*و*ستتیدنهاش تا روي گردنم هم رستتیده بو 

 ..حس مي کردم ... بي اختیار و 
شیدم  شتامو روي لبهام ک سر انگ صبي تب خنده اي کردم و دوباره  با حالت ع

 ..یه دفعه تند برگشتم و 
 به در اتاق که بسته شده بود نگاهي انداختم .  
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ش   سرم اروم تکیه دادم ...معلوم بود ام شت  سي بیرون دادم ..و به دیوار پ نف
 ..  اینجا موندني بودیم 

ست تنها بود ...و باید مي رفتم کمکش .....به ناچار تکیه امو  سینم  د .امیر ح
 از دیوار جدا کردم  و با 

 دلي پر اشوب  از اتاق خارج شدم ..  
بخش خلوت خلوت بود ...براي عوض کردن لباسم  تند به سمت اتاق رفتم تا 

 زودتر خودمو به امیر 
 حسین برسونم ...  

عد روپوش پوشیده با شال زرشکي که به دلیل نداشتن مقنعه رو ..چند دقیقه ب 
 سرم مونده بود به 

 سمت اتاقي که امیر حسین رفته بود رفتم .  
.همونطور که راه مي رفتم به اتاقا نگاهي مي نداختم تا پیداش کنم که بعد از 

 رد کردن چندتا اتاق 
 دیدم با پرستار  باالي سر مریي ایستادن   

سرجام  ایستادم ...نفس عمیقي کشیدم  و چشمامو بستم و باز کردم لحده اي 
 و وارد شدم 

پرستار با دیدنم بهم لبخند زد ..لبخند کوتاهي بهش زدم که امیر حسین متوجه 
 من شد و با لحن 

 جدي گفت :  
 باید انتقالش بدیم سي سي یو ...تو تزریقش انجام بده   -
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ار شتتدم ...وضتتع بیمار اصتتال پایدار نبود تند ستترمو تکون دادم و دستتت به ک

 ..مرت  حالش بدو بدتر مي 
 شد...  

بعد از انجام کار و انتقالش به ستتي ستتي یو ..همچنان باال ستترش بودیم تا 
 مشکلي پیش نیاد ...  

ضا حالش  شانس بودیم که یکي دیگه از مری سال اونقدر خوش  بعد از تحویل 
 بد شد و ایست قلبي 

 کرد...  
  
  

صبح توي بخش  من ساعت   ست تنها با دوتا پرستار  تا خود  سین  د و امیر ح
 سي سي یو سرپا 

 بودیم ...و به وضعشون رسیدیگي مي کردیم ...  
شدت مي بارید ..با  صورت هر چهارنفرمون به  سر و ستگي و بي خوابي از  خ

 بازگشت بیمارا به وضعیت 
ده بود زودتر از همه اشون از نرمال ..خسته و بي حال ... حاال که کارم تموم ش

 سي سي یو خارج 
 شدم .  

ستان  سالمون از بیمار شروب  شدم  به خنده افتادم  ... سته وارد بخش   وقتي خ
 شروب شده بود خدا 
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 به داد مون باید مي رسید تا اخر سال ..حتما قرار بود مقیم بیمارستان بشیم   
رفتم تا ا بي به دستتت و در اتاق امیر حستتینو باز کردم و به ستتمت روشتتویي 

 صورتم بزنم ...نگاهي به 
 خودم توي اینه انداختم ...و شیر ابو باز کردم ..  

همزمان امیر حستتین وارد شتتد و به ستتمت تلفن روي میزش رفت و مشتتغول 
 شماره گرفتن شد   

دستي به زیر چشمام کشیدم ...داشت با کسي توي بخش اورژانس حرف مي 
 زد ...شیر ابو بستم و 

ناي چاي نیمه کاره ...تصتتمیم گرفتم برم و براي خودمون چایي  با دیدن لیوا
 بیارم ...لیوانا رو توي سیني 

گذاشتتتم و خواستتتم از اتاق خارج بشتتم که همونطور با تلفن حرف مي زد به 
 محي رد شدن از کنارش 

 دست بلند کرد و بازومو گرفت و متوقفم کرد ..  
شدم که همزما شد و با کمي رنگ به رنگ  ستارا از جلوي اتاق رد  ن یکي از پر

 دیدن دست امیر حسین   
 رو ي بازوم ...لبخند پر شیطنتي زد و زود رد شد...  

سین تند به اون  سرمو پایین انداختم که امیر ح ابروهامو با ناراحتي باال دادم و 
 ادم پشت خط گفت :  

 گوشي  -
 :   و رو به من با پایین اوردن سرش با محبت گفت
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 برو لباستو عوض کن بریم خونه  -
ستترمو بلند کردم که دوباره گوشتتي رو به گوشتتش نزدیب کرد..بهش نگاهي  

 کردم که با لبخند همونطور 
 که به طرف گوش مي داد لبهاشو بي صدا حرکت داد و مثال گفت :  

 برو دیگه  -
ق خارج شدم و بازمو رها کرد ...خوشحال از اینکه که کارمون تموم شده از اتا

 و یب ربع بعد لباس 
 عوض کرده به سمت اتاقش رفتم ...  

شو مرت  مي  سایل شت و شو تنش کرده بود و دا ستادم ..کت جلوي در اتاقش ای
 کرد ..  

شت و چرخید و با دیدنم لبخند زد ...روم نمي  شو بردا شد کیف کارش که تموم 
 شد زیاد تو چشماش 

 خیره بشم ..  
رستار و دست تنهاي بخش انداختم که در انتهاي سالن .نگاهمو به سمت دو پ

 باز شد و دکتر 
اسحاقي فراري سرو کله اش پیداش شد ..امیر حسین که حاال کنارم جا گرفته 

 بود با دیدنش گفت :  
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حیف حوصله بحک ندارم وگرنه یه درس درست و حسابي بهش مي دادم که -
 یادش بمونه مس ولیت 

 یعني چي   
 قي نفس زنان به سمتمون اومد و خجالت زده گفت :  اسحا

 ببخشید کار پیش اومد   -
و با دیدن من در کنار امیر حستتین خجالتش بیشتتتر شتتد که امیر حستتین بهش 

 گفت :  
خواهشتتا تا موقعي که باید باشتتید بیمارستتتانو ترک نکنید ..من همیشتته در -

 دسترس نیستم دکتر ...  
 خواهي براي عوض کردن لباساش رفت    رنگ دکتر پرید و با معذرت

من و امیر حستتینم براي رستتیدن به خونه و یه دل ستتیر خوابیدن  زودتر به راه 
 افتادیم ...بعد از تحویل 

 سال ..حال و هواي شهرم عوض شده بود ..  
شدت خوابم مي  شد ...به  صبح تو خیابونا دیده می سي اون موقع  دیگه کمتر ک

  اومد ...پشت چراه قرمز
امیر حسین اروم زد رو ترمز ..چند تا ماشین دیگه هم کمي بعد ایستادن ...دلم 

 مي خواست سرمو 
مي راشتتتم رو شتتیشتته و بخواب مي رفتم که از اون ور خیاباون نگاهم به یه 

 دخترک گل فروشي افتاد 
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شین مدل  شه که با دیدن ما شو  بفرو ست گال صبح هنوز مي خوا که این موقع 
 ن باالي امیر حسی

 قدمهاشو تند کرد و به سمتمون اومد.  
  

.لبخندي به گوشتته لبهام اومد و همونطور که کمي ستترمو به شتتیشتته تکیه داده 
 بودم به قد و قواره 

سین چندتا  سمت امیر ح شه  شی ستاي کوچیکش به  شدم  ..با د دخترک خیره 
 ضربه محکم زد..امیر 

ت اس رو به امیر حسین گفحسین شیشه رو پایین داد و دختر با نگاهي پر التم
  : 
 توروخدا...ازم گل بخر   -

امیر حستتین نگاهي به من انداخت و بعد به دستتته گالي توي دستتت دختر که 
 اکثرشون پالسیده شده 

 بودن ...  
 کل گالت چقدر میشه ؟  -

 دختر هیجان زده گفت :  
 همه اش تومن   -

س سه تاا ست کرد توي جی  ب*ه*لي کتش و  سین د  کناس  تومني درامیر ح
 اورد و به طرف دختر 

 گرفت  
 چشماي دختر برقي زد و گفت :  
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 این زیاده   -
  

   
  

 امیر حسین با لبخند گفت :  
 تومن پول گال بقیه اشم عیدي من به تو    -

دختر روق زده پولو گرفت و تمام گال رو که به زور توي دستاش جا داده بودو به 
 سمت امیر حسین 

 گرفت  
شینا رفته   شده بود و بقیه ما سبز  سین با خنده تمام گال رو گرفت چراه  امیر ح

 بودن و ما هنوز همونجا 
بودیم ..با خنده به امیر حستتین چشتتم دوخته بودم که همه گال رو به طرفم 

 گرفت و گفت :  
 براي تو   -
  

   با لبخند دست بلند کردم تا گال رو از دستش بگیرم ..یه عالمه گل بود 
 از دیش  تا حاال حسابي خسته شدي ...ممنون براي بودنت و کمکت  -
  

 دستي به روي گال کشیدم و به بینیم نزدیکیشون کردم و  گفتم :  
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 همه کارارو  که خودت کردي من فقط کمب دستت بودم   -
  

 لبخندي زد و دستشو روي دنده گذاشت و به راه افتاد ...  
شدم . شم به گال خیره  شن کرد با ع شو رو ستم پخ سی ست بلند کرد و  .که د

 ..اهنگ خارجي اروم و 
 قشنگي خونده میشد که کامال متناس  با فضا بود   

عاشم رفتاراش شده بودم ...یاد وقتي افتادم که وارد اتاق شدم ...و امیر حسین 
 باال سر مریي 

صورتش بر عکس من خیلي اروم بود و اثري از رنگ پریدگي و خجا ت لبود...
 نداشت ...و بدتر از همه این 

 بود که جلوي دوتا پرستار تا مي تونست بهم دستور مي داد...  
و من کامال واقف به این اخالقش شتتده بودم که با این کار مي خواستتت همه 

 چي رو به حالت اولش 
شم انتدار چنین  صد خود صد در  شو کمي اروم کنه ...چرا که  برگردونه و خود

 ..نگاهمو چیزي رو نداشت 
 از گال گرفتم  و به بیرون خیره شدم .  

امیدوار بودم باستتال جدید تحول استتاستتي هم توي زندگیم به وجود بیاد و این 
 همه فاصله ...کم کم از 

 بین بره ...و هر دو به ارامش برسیم   
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سته بودیم  سیدیم و  کي خوابیدیم ..هر دو انقدر خ صال نفهمیدم کي خونه ر ا
 ه محي رسیدن به که ب

 خونه با عوض کردن لباسامون به خواب رفته بودیم .....  
ساعت  سرپا موندن تنها چند  شده بودم ...با اون همه  خیلي وقت بود که بیدار 

 بیشتر نخوابیده بودم ...و 
شتم ...امروز و براي خودمون  جال  این بود حس پایین اومدن از تختو هم ندا

 دو بودیم ..یعني تا اخر عی
ش   سي که بعد از اتفاق دی براي خودمون بودیم ..و این بهترین حس بود ...ح

 بهترم شده بود...هر دو 
به روي خودمون نمي اوردیم و مثال اتفاقي نیفتاده بود و ستتعي مي کردم عادي 

 رفتار کنیم   
شدم که دیدم  شتیم ....کمي به پهلو  ستراحتي ندا سي به بعد هیچ ا از روز عرو

 نم چشم باز امیر حسی
 داره به من نگاه مي کنه  

 خنده ام گرفت و بیشتر به پهلو شدم و گفتم :  
 چرا بیداري ؟  -
  

 چشماش هنوز خوابالود بودن :  
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دیگه خوابم نمیاد..همیشتته برعکستته روزي که باید برم بیمارستتتان دلم نمي -

 خواد از خواب بیدار 
 که نباید برم ..چشمام باز بازه ...  بشم ..اما امروز 

  
 به لبخندش لبخندي زدم و گفتم :   

 جالبه منم همینطوریم ..ساعت هنوز هشتم نشده  -
 و تند نگاهمو ازش گرفتم که نگاهي به ساعت انداخت و ازم پرسید:  

 مطم ني دیگه خوابت نمیاد؟  -
  

سرمو با اطمینان تکون داد شد .  نیم نگاهي بهش انداختم و  شیطون  م که یهو 
 ..و تو جاش به پهلو 

 شد و دست راستش زیر سرش گذاشت و گفت :  
 به ندرت اگه عید دیدني جایي  نریم کسي ازمون  ناراحت میشه ؟  -

خنده ام گرفت و لپمو از تو گاز گرفتم ..چه خوب بود  که طوري رفتار مي کرد 
 که من فکر کنم همه چي 

 مثل سابقه :  
 ه انتدار دارن خونه اشون بریم صد در صد ناراحت میشن  کسایي ک-
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 ابروهاشو با اخمي باال انداخت و گفت :  
 ول کن توروخدا ...من میگم بیا یه کاري کنیم ...  -
  

 روق زده تو جاش کمي نیم خیر شد و به ارانجاش تکیه داد و شیطون گفت :  
 ي چي؟  تا اخر عید تعطیل تعطیلیم ...این مي دوني یعن-
  

 سرمو به نشونه نه تکون دادم 
 با خنده وشوخي با انگشت اشاره اش ضربه اي به نوک بینیم زد و گفت :  

قت ..کلي - نه ..این یعني کلي و مال خودمو هاي دیروز  ته من یعني  روز الب
 تعطیالت   

 ...کلي خوش گذروني   
  
  

                     
  

 را منم رگ شیطنتم گل کرد و گفتم :  در برابر شیطونیش نمي دونم چ
 با این همه تعطیالت ..برنامه ات چیه ؟  -

 ...خندید و گفت :  
 خوشم میاد همیشه دو هزاریت خوب مي افته ...یعني عاشم این دوهزاریاتم   -
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 شدت خنده ام بیشتر شد و اون گفت :  
میشتتیم ...بارو برنامه ام اینه ...اول یه صتتبحونه دبش مي خوریم ..بعد پا -

 بندیلمونو مي بندیم ...و مي 
 راریم تو ماشین ....و حسابي تیپ مي زنیم و مي ریم طرف کردستان   

 چشمام گشاد شد و گفتم :  
 شوخي نکن   -
شتتوخي چیه دختر ؟...توي پیغام گیرم ...پیغام مي راریم ما رفتیم مستتافرت -

 ...کسي خونه امون نیاد  
 نده صدا داري گفتم :  دیوونه شده بود ..با خ

 نه بابا ..بده ..نمیشه ..اصال  -
 ...سرشو تکوني داد و گفت :  

 نه نداریم ...تصوی  شد  -
 با ناباروي بهش خیره شدم که با خنده گفت :  

باور کن حسابي خوش مي گذره ...تازه بینشم ...به چندتا شهر دیگه سر مي -
 زنیم ...معرکه است 
 اخر عید..فقط خودم و خودت    دختر ...دوتایي.. تا

 پدر و مادرت ناراحت نمیشن ؟  -
 با تعج  نگاهم کرد و گفت :  

خوب ..اول مي رم خداحافدي پیش اونا بعد مي ریم ...نه نگو دیگه ...ما ماه -
 عسلم هیچ جا 

 نرفتیم ..این روزا فقط مال من و توه ....  
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بود ...این روزا شتتده بودم  از برنامه اش خوشتتم اومد ..منتدر جواب مثبت من
 اواي دوره دانشجویي ..که 

پر از شیطنت بود..مخصوصا از دیش  به بعد احساس میکردم انرژي دیگه اي 
 پیدا کردم ...  

 باشه فقط به یه شرط   -
 یه تاي ابروش باال رفت ...خنده امو قورت دادم 

 کل مسیرو من رانندگي کنم  -
  

                     
  
  
 ي دونستم به خاطر جونشم شده اجازه چنین کاري رو بهم نمي ده  م

 عین خودم چهره اش تخس و شیطون شد و گفت :  
 باشه به یه شرط  -
  

 هنوز تو جام به پهلو بودم و اونم نیم خیز   
 سوئیچ رو ماشینه ..توي پارکینگ ...  -
  

ه با پایان حرفش  کم کم داشتتتم مندورشتتو مي فهمیدم ..و یه چیز وادارم کرد ک
 اماده حرکت باشم 
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سیر با اونه - سه ..رانندگي کل م سوئیچ بر سه من ..هر کي زودتر  به  با یب دو 
  ... 

  
 پتو رو کمي کنار زدم ..دو تامون خنده امون گرفته بود   

 نامرد ...اروم اول گفت یب ..توي چشمام خیره بود ...  
که ...تند گفت ..ستته و خودش تند از پتو رو کامل زدم کنار ...و منتدر  شتتدم 

 تخت رفت پایین  
بالش  یدم ...و دن پایین پر خت  له از ت با عج نامردي گفتم  و  یه  با حرص  ...

 دویدم 
که دیدم هر کاري کنم اون زودتر از من به پارکینگ مي رستته ...براي همین با 

 نامردي مثل خودش یهو 
 داد زدم و گفتم :  

 ه تو پات   مواظ  باش ...شیشه ..نر-
سر جاش ایستاد که با خنده از  سرعت  شه تو پاش ..با همون  شی از هول نرفتن 

 کنارش رد شدم و 
 گفتم :  

 جواب نامردي نامردیه  -
 با حرص سرشو تکوني داد و دنبالم دوید   

وارد سالن شدم و خواستم  به سمت در برم که از پشت سر بازومو گرفت و منو  
 به عق  کشید که 
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مان  به خاطر قالیچه کوچیب روي ستترامیب پامون لیز خوردو دوتامون همز
 نقش زمین شدیم و محکم 

 زمین خوردیم   
نگران از اینکه چیزیم شده باشه سریع بلند شد و خواست نگاهم کنه که ..تند 

 پسش زدم و گفتم :  
 سوئیچ مال خودمه   -
  

                 
  

که هنوز کامل بلند نشده ... پامو گرفت  و باعک  و با درد توي ارانجم بلند شدم
 شد نتونم بلند بشم و 

 همزمان گفت :  
 محاله بذارم رانندگي کني   -
  

 با خنده سعي کردم پامو از توي دستش در بیارم که گفت :  
 تقالي بي خودي نکن  -
  
 بلند خندیدم :   

 خیلي بدي .... این بازي منصفانه اي نیست  -
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 ه نیم خیز شد و گفت :  با خند
 منصفانه اشو من تشخیص مي دم نه تو   -
  

 همونطور  که مي خندید  خواست بلند شه که منم تند پاشو چسبیدم و گفتم :  
 نمي رارم دستت به سوئیچ برسه   -
  

 باورش نمي شد منم پاشو بچسبم ..بدجوري خنده اش گرفته بود:  
 پامو ول کن دختر   -

 تم :  ..با خنده گف
 عمرا   -
  

از خنده ..نتونست کامل بلند بشه و به ناچار روي زمین نشست که از فرصت 
 استفاده کنم و به سمت 

 در بدوم  
 تا از در بیرون رفتم با خنده از پشت سر داد زد :  

 سوئیچ مال خودمه   -
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از  دم دیدم امیر حستتینبا خنده به ستتمت پارکینگ رفتم ..تا وارد پارکینگ شتت 
 طرف حیاط وارد پارکینگ 

 شد   
  

هر دو نفس زنان و پاي برهنه ..به هم نگاه کردیم و بعد به ماشتتین و همزمان 
 توي یه لحده به سمت 

 ماشین دویدیم   
سمت راننده رو  باز کردم و  شین در  من نزدیکتر بودم .. به محي رسیدن به ما

 خم شدم که سوئیچو 
 از پشت کشیده شدم و دستم در حسرت لمس سوئیچ رو هوا موند...  بردارم که 

به سختي داشتم زور مي زدم تا سر انگشتام به سوئیچ برسه ..اما امیر حسین با 
 خنده منو به عق  

 مي کشید   
 داد زدم :  

 ولم کن چیزي نمونده  -
  

شو بلند کرده بود که به  ست شید و همزمان د ست منو عق  مي ک وئیچ  سبا یه د
 برسه ..هر دو دست 

 دراز کرده به سمت سوئیچ داشتیم تقال مي کردیم ..  
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باز زور زدم و کمي خودمو جلو کشتتیدم که با قدرت منو بالخره عق  کشتتیدو 
 خودش با یه جهش 

 ..سوئیچو در اورد و نفس زنان  وبا خنده گفت :  
 من بردم   -
  

 ه شدم و گفتم :  با ناراحتي در حالي که نفس مي زدم بهش خیر
 تو که عق  بودي چطوري از حیاط اومدي ؟  -
 سوراخ سنبه هاي این خونه رو بهتر از تو مي شناسم خانوم   -
  

 با چشم و در حال خط نشون کشیدن بهش بودم که نفس زنان با خنده گفت :  
 براي اینکه دلت نشکنه تا خونه بابا تو رانندگي کن ...اولش مي ریم بیمارستان-

 تا ماشین امیر علي رو 
 بیاریم ..بعدم تا خود خونه تو برون   

شدم و  سینه  ست به  شید ..د سه خلیفه مي بخ شت از کی بي معرفت انگار دا
 ناراحت گفتم :  

 نمي خوام   -
 خنده اش گرفت و گفت :  

  
                

  
   -شه ته باناراحتي نداره بازي برد و باخت داره ...ادم باید تحمل شکستم داش
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 توي چشماي خندونش خیره شدم و با خودم گفتم :  
یه شتتکستتتي نشتتونت بدم دکتر موحد که دیگه از این حرفاي فلستتفي  براي -

   -حرص دادنم نزني 
ل  پایینشو با خنده گاز گرفت سوئیچو جلوي چشمام توي دستش تکوني داد 

 و گفت :  
 دادم تو  رانندگي کردي   حاال بیا بریم شاید تو راه ندرم عو ض شد و -
  

شدم که با  سقف خیره  نگاهمو در حالي که خنده ام گرفته بود ازش گرفتم و به 
 همون خنده به سمت 

 در رفت و گفت :  
شم ...فقط - سقف اینجا حاجت مي گیري مزاحم حاجت گرفتنت نمی اگه از 

 یه جور زمان حاجتتو تندیم 
 کن که ساعت  خونه امون باشیم   

 ر جلوي خنده امو گرفتم که دیدم داره مي ره   به زو
 طاقت نیوردم و گفتم :  

 اصال منصفانه نیست ..منم راه میونبر بلد بودم زودتر مي رسیدم   -
 ایستاد و برگشت و با همون نگاه شیطون بهم خیره شد و گفت :  

پاي همه - بازي رو از اول قبول نکني ..وقتي قبول کردي یعني  مي خواستتتي 
 ش بودي  چی
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سینه بودن خارج کردم  و بهش  ست به  ستامو از حالت د شد  و د شاد  شام گ چ
 چشم دوختم که با 

 خنده گفت :  
 خروجي تهران مي زارم یکم بروني ..خوبه ؟  -

 ابروهامو با ناراحتي ساختگي دادم باال   
 با انگشتش پس کله اشو خاروند و گفت :  

 تا اولین شهر بعدي ...خوبه ؟  -
 بازم ابروهامو دادم باال   

 با دهني نیمه باز بهم خیره شد که  یه دفعه جدي شد و گفت :  
شیفت مي دم ..انقدر رو حرف من حرف - سرهم  شت  ش  پ فروزش بهت  

 نزن   
  
  

                
  

یه لحده شتتوک زده از اینکه با اون لحن جدي داره واقعا باهام  حرف مي زنه 
 هش کردم ..رنگ پریده نگا

 که گفت :  
 دوتا شهرش کن و تمومش کن   -
  

 با دهاني نیمه باز نگاهش مي کردم ..خنده اش گرفته بود   
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 ساعت  شد ..بدو دختر   -
همونطور شوک زده ..چند بار پلکهامو باز و بسته کردم و یه دفعه به راه افتادم و 

 زودتر از اون وارد خونه 
م داره سر به سرم مي راره ..منم تصمیم گرفتم شدم از خنده اخرش فهمیده بود

 تالفي این سر به 
 سر گذاشتناشو بد سرش در بیارم .هنوز منو نشناخته بود ...  

  *** 
جلوي در خونه اشون اروم زد رو ترمز و چندتا بوق پشت سر هم زد  و بعد نیم 

 نگاهي به من انداخت ..  
قط حرف گوش کن شتتده بودم و بي از همون برخورد توي پارگینب به بعد  ...ف

 سرو صدا و هر بحک 
ضافه دیگه اي ..هر  چي رو که مي گفت بي چون و چرا قبول مي کردم و  مي  ا

 گفتم چشم 
همونطور که به نیم رخم خیره بود خنده اش گرفت و نگاهشتتو ازم گرفت ..با 

 باز شدن در.... ماشینو به 
 داخل روند ..  

ام داشتتتیم و این لجبازي که براي اریت کردنش جداي از شتتوخي هایي که باه
 شروب کرده بودم ...از 

 دیش  به بعد اخالق و رفتارش به کل تغییر کرده بود  
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سابي تیپ زده بودیم و  سایلمونو جمع کرده بودیم و ح هر دو در کمال ارامش و
 براي یه سفر عالي 
 اماده شده بودیم   

ون ..لبخند قشتتنگي زد  و پایین اومد و باالي پله ها ....امیر مستتعود با دیدنم
 همزمان امیر حسین 

ماشتتینو نگه داشتتت و در حال چرخوندن ستتوئیچ ..از  من که نگاهم به لبخند 
 امیر مسعود بود پرسید:  

 قهر که نیستي ؟  -
  

 سرمو به طرفش چرخوندم و با شیطنت گفتم :  
 ...قهر ؟   Ϳاستغفرا-
   ... 

   بدجور خنده اش گرفته بود
 اخه تا اینجا رانندگي نکردي ..گفتم البد رفتي تو فاز قهر   -
  

                 
  
  

 سرمو تکوني دادم و گفتم :  
نه خوشبختانه انقدر لوس نیستم ..براي این چیزا ي کوچولو هم ... اصال قهر -

 نمي کنم  
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 و همزمان تو دلم گفتم :  

مه ات کنم که اریت کردنمو براي فقط حاضتترم به خاطر این مستتائل قیمه قی-
 همیشه فراموش کني  

 لبخند قشنگي زد و گفت :  
 خیلي دوست دارم حرفاتو باور کنم ..اما نگاهت داره یه چیز دیگه بهم میگه  -
  

 چشمامو با لبخند چرخشي دادم و خیره تو چشماي خندونش گفتم :  
 یلي گلم باور کن   خیالت راحت ...نگاهمم بي خودي نگرانت کرده ...من خ-
  

سمت منو باز کرد و  سعود در  شه اي گفتن تکون داد که امیر م شو براي با سر
 گفت :  

 برادر من ... خودت کم بودي که خانوم دکترم اسیر خودت کردي ؟  -
  

 با خنده بهش خیره شدم :  
ندي - ما رو کشتتو گل   گه چرا زن داداش  خوب خودت نمي تونستتتي.. دی

 بیمارستان ؟  
  

 امیر حسین که خنده اش گرفته بود با خنده گفت :  
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دیش  که همه اتون پیش هم بودید...حاال اشکالي داشت منم تنها نباشم ..و -
 همسرم پیشم باشه 

 ؟  
  

 امیر مسعود با خنده اول نگاهي به من و بعد به امیر حسین انداخت و گفت :  
 ن کرد بس گفت ..طفلي عروسمهمه منتدرتونن ...بیایید که مامان بیچاره امو-

 ..طفلي پسرم ...تا خود 
 صبح ..هي غصه خورد  و ما هم پسته و خنده   

  
  

                 
  

سرد بود ..از پله ها باال رفتیم که  شدیم ...هوا هنوز کمي  هر دو با خنده  پیاده 
 امیر مسعود با شیطنت 

 خاص سن خودش گفت :  
...خالصه هر کي که فکرشو کني االن تو سالنن ...  عمه ... خاله ... زن دایي-

 و چشم به در دوختن که 
شو چهارتا کرده ... زن دایي مثال به روي خودش  شما شید ...عمه که چ وارد ب

 نمیاره ..اما چشماش به 
طرف در خشب شده بینوا  ...خاله بنده خدا هم  نمي دونم با چه رویي پا شده 

 اومده ...  
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خاله نگاهي به امیر حسین انداختم که دیدم سر جاش ایستاد و  با شنیدن اسم

 از امیر مسعود 
 پرسید:  

 تنها اومده ؟  -
  

 رنگ از صورت امیر مسعود کمي پرید و گفت :  
به خدا من نمي دونم این دختر به کي رفته که انقدر رو داره ...هرچند ...همه -

 امون فکر نمي کردیم 
 اونا هم نمي دونستن  االن بیایید...احتماال 

بابا تا همین یه ربع پیش پایین بود ...اما براي استراحت رفت باال ...خودت که 
 بهتر مي دوني روز اول 

 عید همه اینجان   
  

 امیر حسین نگاهي به من انداخت و سعي کرد لبخند بزنه ..  
ستش  ست اویزونم توي د سمتم اومد و د سختي لبخند زدم که به  به روش به 

 گرفت و گفت :  
یه سالم و تبریب عید مي گیم و مي ریم پیش بابا....بعدشم راه مي افتیم مي -

 ریم ...جایي که قراره 
 بوده بریم   
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امیر مسعود که احساس مي کرد شاید امیر حسین مي خواد حرف خاصي بهم 
 بزنه با لبخند زودتر از 

 ما داخل  شد که امیر حسین با لبخند گفت :  
 گي کل مسیرم با توه  رانند-
  

 ...از مهربونیش غرق لذت شدم و گفتم :  
به ترحم - یازي هم   باختمو قبول دارم ...ن من دلستتوزي نمي خوام دکتر ...

 نیست که بهت نمیاد  
  

 به خنده افتاد و نگاهشو یه لحده به زمین و بعد به من دوخت و گفت :  
  

                     
  

 ست دارم ...  اخالقتو خیلي دو-
  

کمي رنگ به رنگ شتتدم و همونطور که مقابل هم ایستتتاده بودیم و دستتتم رو 
 توي دستش گرفته بود 

 گفت :  
 زیاد طول نمیکشه ...هر چي پیش اومد خودتو اصال ناراحت نکن  -
 سعي کردم محکم باشم :   
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تفاق ست امن به این راحتیا ناراحت نمیشم ...پس نگران من نباش ...قرارم نی-
 وحشتناکي اون تو  

 بیفته   
دستمو بیشتر توي دستش فشار داد ....واقعا دلم نمي خواست چشمم به افاق 

 بیفته ...نمي دونم 
به  یه چیز حال خراب کن ستتریع  عد از هر خوشتتیمون  که ب ري بود  چه ستتِ

 سراغمون مي اومد ...به زور 
 لبهامو تکون دادم :  

 خشب شد    بریم تو ...چشم بنده خداها-
  

 با خنده سري تکون داد و به سمت در رفتیم ... 
ش   سین بزرگ فامیل بود و براي همین اکثرا اومده بودن ...بعد از  پدر امیر ح

 عروسي هیچ کدومشونو 
ندیده بودم ...وقتي وارد شدیم بعضیا با لبخند و بعضیا طور خاصي نگاهمون 

 مي کردن ..  
شون  سمت سین به  سالم و علیب و تبریب عید همراه امیر ح شروب به  رفتیم و 

 کردیم ...بعضیاشون 
جدد  یب م ید و همراه تبر جد روق زده منو تو آ*ه*و*ش مي گرفتن و ستتتال 

 ازدواجمون بهم تبریب مي گفتن 
 ..بعضي ها هم خیلي رسمي به دادن یب دست ساده اکتفا مي کردن   
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... پدرامیر حسین که  همونطور که گرما گرم سالم و علیب و خوش بش بودیم
 براي استراحت باال رفته 

 بود   همراه امیر مسعود که ویلچرشو حرکت مي داد وارد سالن شدن ...  
افاق که از همون اول با دیدنمون رنگ پریده گوشه سالن نشسته بود و نگاههاي 

 دیگران رو تحمل مي 
 ب نیست   کرد ...حتي صداشم در نمي اومد..معلوم بود که حالش زیاد خو

اخالق عجیبي داشتتت ...من اگه جاش بودم ..یه دقیقه هم صتتبر نمي کردم و 
 سریع میرفتم ...ولي گویا 

 به قصد خاصي اینجا اومده بود    
سال  سته روي ویلچر منو تو آ*ه*و*ش گرفت و  ش سین با محبت ن پدر امیر ح

 جدیدو بهم تبریب گفت  
ناراحته ..و ا ته نگاهش معلوم بود کمي  که نمي .. قه  فا حتمال دادم از وجود ا

 راره زیاد توي چشماش 
شتادي باشته ..امیر حستینم باهاش رو ب*و*ستي کرد و ستال جدیدو تبریب 

 گفت ...بعد از اون هستي خانوم  
تا مي  با احترام و کلي خوشتتحالي جلوي دیگران منو تو آ*ه*و*ش گرفت و 

 تونست ازم تعریف  کرد  
  

                     
  
 خبري از امیر علي و حنانه نبود    
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مثال قرار بود ماشینشونو بیاریم ...اما از ترس اینکه باز تو بیمارستان گیر کنیم و 
 کار دستمون بدن ... 

نرفته بودیم و تنها ستتوئیچشتتو اورده بودیم که حتما باعک کلي حرص خوردن 
 امیر علي میشد  

م که در برابر محبتاشتتون واقعا کهستتتي خانوم و بقیه انقدر تحویلم مي گرفتن 
 مي اوردم ...همراه امیر 

 حسین روي یکي از مبال نشستیم و خدمه شروب به پذیرایي کردن ..  
 کمي که گذشت زن دایش رو بهمون گفت :   
  

 ش  تحویل سالم باید بیمارستان مي بودید؟  -
و البته امیر حستتین کمي راحت تر به عق  تکیه داد ..همه نگاهشتتون به ما  

 بیشتر به من بود ...انگار 
 تازه انالیز کردناشون شروب شده بود...  

نگاهم به دختراي زن داییش بود ...هر دو اروم و خوش خنده بودن ..و نگاه از 
 من بر نمي داشتن  

 پش میاد دیگه ...به عنوان رئیس بخش که  نمي تونم از سر کارم جیم بزنم  -
..لبخند به ل  بعضتتیا اومد که یهو مادر افاق  بي  این تیکه اخر به شتتوخي بود

 مقدمه توي جمع گفت :  
شونو مي - سی سم عرو شتم مي گفتم ..اگه خدا بخواد توي همین عید مرا بله دا

 گیریم 
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سریع نگاهمو گرفتم  شدم  و  شسته بود خیره  متعج  به افاق که کنار مادرش ن

 که در ادامه ..دایي 
 امیر حسین ازش پرسید:  

 بسالمتي ...ما که این شازده رو ندیدم ..اصال چیکاره هستن ؟  -
زیر چشتتمي نگاهي به امیر حستتین انداختم ..اصتتال به خیالش نبود و راحت 

 داشت با شوهر عمه اش که 
نزدیب بهش نشتتستتته بود با خنده حرف مي زد و درباره یه خونه که نمي دونم 

 کجا بود بحک مي کردن  
  

بهانه میوه خوردن نگاهم رو  به دستتتاي افاق دادم که  ستترمو چرخوندم و به
 داشت با حرص پوست کنار 

 ناخوناشو مي کند ...بي توجهي امیر حسینم خیلي ناراحتش کرده بود  
 مي بینیدش به زودي ..اتفاقا امروز قراره بیاد دنبال افاق جان   -

دنشتتو لحن بلند صتتداش باعک شتتد ..امیر حستتین براي چند ثانیه اي حرف ز
 قطع کنه و نگاه گذرایي رو 

 تنها به مادر افاق بندازه و دوباره بحثشو با شوهر عمه اش ادامه بده  
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مادر افاق اصرار زیادي داشت که همه رو متوجه کسي که قرار بود دامادش بشه 
 بکنه ... که با اومدن 

بار بود اسمشو مي شنیدم نگاه همه یکي از خدمه و نام بردن از مردي که اولین 
 به سمت در جل  

 شد ...  
شیطنتا  صورتي که ازش  سط ..موهاي جو گندمي  و  سبتا متو یه مرد.. با قدي ن

 و نشاط جوني گذشته 
ستتالش مي شتتد... وارد شتتد ..مادر افاق با       -بود و چیزي توي مایع هاي 

 دیدنش لبخند گله 
 شد و گفت : گشادي زد و از جاش تند  بلند 

  
 و با افتخار با گرفتن دستش به سمت افاق گفت :  

 نامزد افاق جون  -
 با ناباوري نگاهم بین دوتاشون رد و بدل شد ...افاق کجا بود و این مرد کجا  

حتي امیر حستتینم اینبار دستتت از حرف زدن کشتتید و به مرد تازه وارد خیره 
 شد...افاق سعي مي کرد 

 لبخند بزنه  
 ون جمع به احترام ورودش از جاشون بلند شدن  اقای

مرد مودبي به ندر مي رسید و با احترام به بقیه دست مي داد..به امیر حسین که 
 رسید ..امیر 
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 حسین به روش لبخند بي روحي زد و بهش تبریب گفت  
 نمي دونم چه سر و سري بین این مرد و افاق بود ..اصال بهم نمي اومدن   

ین کامال بي تفاوت بود ..از بحثا و حرفایي که پیش اومده بود نگاه امیر حستت
 فهمیدم طرف تو کار تجارت 

 و این حرفاست و وضع مالي خوبي داره .....  
شب بهش  سرد و خ سمت افاق رفت و خیلي  سالم و علیب با همه به  بعد از 

 سالم کرد و کنارش 
 روي یه مبل جدا نشست  ...  

بحثا که البته با پرستتش هاي دیگران ازش بود وارد  تازه وارد جمع کم کم توي
 گفتگوهاشون شده بود و 

شون جواب مي داد   و جمع کمي باهاش گرم گرفته بود  سخ هاي کوتاه به با پا
 که پدر امیر حسین 

 کمي صداشو باال تر برد و گفت :  
شونو - سین و آوا جان  نبودن ...که کادوي اولین عید ش  که امیر ح خوب دی

 ...از اینکه همه اتون  بدم
شادکامي رو  سالي پر از موفقیت و  شحالم ...براتون  امروز اینجایید خیلي خو

 ارزو مي کنم ...شروب 
ستتال که براي خانواده ما خیلي عالي بوده ...امیدوارم براي شتتماها هم  همین 

 طوري باشه و تا اخر 
 ش خوب پیش بره  

 بزرگي رو به سمت همسرش برد   هستي خانوم با لبخند جعبه مخملي  نسبتا
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که  گاهم مي کردن  ند ن با لبخ مه  به رو ازش گرفت ..ه پدر امیر حستتین جع
 صدام زد و گفت :  

 ناقابله دخترم ..  -
  

                  
  

زود از جام بلند شدم  که خودش در جعبه رو باز کرد ..سرویس طالي قشنگي 
 از همون تو شروب به 
لت زده از این همه محبت به ستتمتش رفتم و با لبخندي برق زدن کرد ..خجا

 حین ب*و*سیدن دوباره گونه 
 اش گفتم :  

 ممنون بابا...  -
 جعبه رو به سمتم گرفت :  

 هدیه من و هستي خانومه ..   -
 هستي خانوم که در کنار همسرش ایستاده بود لبخند شیریني زد و گفت :  

   -ي ازش استفاده کني قابلتو ندارم عزیزم ..همیشه به شاد
همونطور که هستتتي خانومم منو مي ب*و*ستتید نگاهم به افاق افتاد ...شتتاید 

 کاراي خیلي بدي در گذشته 
 اش و در زندگي امیر حسین کرده بود...  
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اما واقعا بهش حم مي دادم نتونه این صتتحنه ها رو تحمل کنه ...مطم ن بودم 
 از اومدن ما کامال بیخبر 

شمش به ما   بودن ...چون شم از همون بدو ورود رنگ پریده و نگران یه چ مادر
 و یه چشمش به افاق 

شد در کنار مردي که از همون ابتدا جز یه  شت رره رره اب می بود ..افاقي که دا
 سالم خشب حتي یه 

حرف دم گوشتتي هم با افاق نزده بود ..و تنها در کنارش چون یه مجستتمه بي 
 روه نشسته بود  

امیر حستتین که جا گرفتم  با لبخند....  نگاه گذرایي به من و بعد به در کنار 
 جمع انداخت و   گفت :  

رفتن دیشتتبمون به بیمارستتتان کامال اتفاقي و برنامه ریزي نشتتده بود..منم -
 نتونستم هدیه امو بدم 

 ..اخه هدیه ام اینجا بود ...  
 بده چیه ..  همه خیلي مشتاق بودن بدونن هدیه اي که مي خواد بهم 

ضي از فامیل  سعي مي کردم نگاهش نکنم ..بع شد... صورت افاق کمي قرمز 
 ..منتدر واکنش من 

نستتبت به افاق بودن و از خونستتردیم تعج  کرده بودن ...فضتتاي زیاد خوبي 
 نبود..بودن اضافیشون کامال 

 مشهود بود ...و حتم داشتم خودشونم این احساسو درک کرده بودن  
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سی شون امیر ح شو که از همون ابتدا ورود به ست کیف ن  از یکي از خدمه خوا
 داده بود و بیارن  

  
وقتي کیف به دستش رسید ..با ارامشي که داشت دیگران رو بیشتر تحریب مي 

 کرد که بدونن چیه 
 درش رو باز کرد و یه جعبه کوچیب کادو شده رو  از توش در اورد ..  

شو  ستش بود که  کیف ستن ... پایین ، روي زمین و تکیه دادهکادو توي د  بدون ب
 به مبل قرار   داد و بعد 

 به سمتم چرخید و کادو رو به طرفم گرفت  و با محبت گفت :  
  

                    
  

 عیدت مبارک ..امیدوارم ازش خوشت بیاد   -
نداشتتتم دروغه ...حستتي مملو از  بگم روق زده نبودم دروغه ..بگم هیجان 

 و خوشي بي حد در  شادي
 وجودم زبانه مي کشید   

نه از هدیه ..بلکه از توجه بیش از حدشتتون ..از محبتهایي که لحده اي کم 
 رنگ نمیشدن ..از خودموني 

 بودنشون ...از اینکه منو جز خودشون مي دونستن و براشون عزیز بودم 
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کادو و تشتتکر ازش ...در برابر نگاه منتدر همه در حالی  که دلم ميبا گرفتن 
 خواست کادو رو بعدا باز کنم 

 ..با ارامش و دقت شروب به باز کردن کادو کردم   
شده کمي بیرون زد  و  شرده  در جعبه رو که باز کردم ...یه عالمه کاغذ رنگي ف

 همزمان شي مورد ندر  
 نمایان شد..  

ه ب با دهني که کمي از تعج  باز شده بود بهش خیره شدم و بعد  سریع لبخند
 لبهام اومد ... اروم 

 سوئیچو برداشتم که امیر حسین گفت :  
 هر چي فکر کردم چیز دیگه اي به فکرم نرسید -

و همراه جمع شروب کرد به خندیدن ...و  با ژست قشنگي پاشو روي اون یکي 
 پاش انداخت و دستشو 

 از پشت سرم رد کرد و روي شونه ام گذاشت ...  
سوئیچ تو صبي به  شونه ام باقي افاق ع سین که روي  ست امیر ح ستم و د ي د

 مونده بود خیره شده 
 بود..  

اما نامزدش بي خیال نگاه هاي اشتتفته افاق ...تنها یه لبخند خشتتتب به ل  
 داشت و به ما نگاه مي کرد 

  
کمي خجالت زده همراه یه  لبخند محو... به امیر حستتین خیره شتتدم ...البته 

 کمي هم ناراحت شده 
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...شتتاید به خاطر گیرایي که براي ستتوار شتتدن به ماشتتینش مي دادم این  بودم
 هدیه رو برام گرفته بود 

  ... 
سعي مي  شوخي و خنده چیزي مي گفتن که من  ضاي فامیل به  هر کدوم از اع

 کردم به بعضیا لبخند 
 و به بعضیا پاسخ هاي کوتاه جواب بدم ...  

انواده اش نبودن ..جمع راحت تر  هم جمع خودموني بود ...البته اگه افاق و خ
 مي بودن ... چرا که همه 

 انگار سختشون بود حرفي بزنن و کاري بکنن  
فاق درستتتت   نا برن ..و همین ات که او اکثر ترجیح مي دادن ستتکوت کنن بل

 یکساعت بعد با بلند شدن 
 نامزد افاق افتاد    

سي نبو شون چهره هاي دمغ افاق و مادرش ..چیز پنهوني از ک د...نگاه همه به
 یه جور تاسف بود ...  

با رفتنشون چند نفر دیگه از اعضاي فامیل هم  قصد رفتن کردن و کم کم سالن 
 خلوت   شد که امیر 

 حسین سرشو بهم نزدیب کرد و ازم پرسید:  
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 نمي خواي ماشینتو ببیني ؟  -
  

 مي شد حرف زد:  حاال که اطرافمون کسي نبود راحت تر 
 اخه براي چي  تو...  -

 لبخندي زد و گفت :  
 دوست داشتم برات بگیرم ....حاال پاشو بریم ببین رنگشو مي پسندي ؟  -
    

لبخندي زدم و از جام بلند شتتدم که گوشتتیش زنگ خورد ...حین بلند شتتدن 
 جواب گوشیش رو داد ..  

 طرف حیاط تا اونم بیاد   .یکي از پزشکا بود با سر بهم اشاره کرد برم 
شت با  سمت حیاط ...هنوز دا سالن رفت و من به  سمت دیگه  سین به  امیر ح

 تلفن حرف مي زد ..  
صمیم  ضاي بیرون و درختا و گال بهم ارامش مي داد ت از پله ها پایین رفتم ...ف

 گرفتم تا اومدنش کمي 
 توي حیاط قدم بزنم ...  

 استخر بزرگ خونه کج کردم ..   کمي که راه رفتم ..راهمو به سمت
استتتخر توي دید خونه نبود و یه جایي بین درختا قرار داشتتتت ..لبه استتتخر 

 ایستادم ..  
قدار کمي هنوز توش اب  حال پر شتتتدن از  اب بود...م توش تمیز بود و در 

 داشت و تا پر شدنش خیلي 
 مونده بود..  
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شت توي هم قالب کردم و از  از تمیزي استخر و اب لذت بردم  ... دستامو از پ
 لبه استخر با شیطنت 

 دخترونه ام شروب به لي لي کردم  
که با شنیدن صداي سوت مانند چیزي...تند سرجام ایستادم و به اطرافم نگاه  

 کردم ..  
یه  جه  که متو مه دادم  به راهم ادا بدون لي لي کردن  بار  چیزي نبود..مردد این

 گنجشب کوچولوي شدم 
 تخر در حال اب خوردن از اب جمع شده کوچیب لبه استخر بود ..  که لبه اس

با لبخندو با احتیاط قدمهامو به ستتمتش اروم کردم و خواستتتم به ستتمتش خم 
 بشم که با تکون خوردن 

صاف ایستادم و برگشتم  که  سریع  ستخر  سته اي از گالي رویش کرده کنار ا د
 قبل از فهمیدن اینکه 

صورتم ...دیدم کور بدونم طرف مقابلم کیه  سمت  سریع کیفي به  ضربه  ...با 
 شد و درد بدي کنار چشم 

 و روي گونه ام ناشي از برخورد سگب بزرگ کیف ایجاد شد   
ضربه قدمي به  شدت  ستادم که از  شد نفهمیدم کجا ای صورتم از درد مچاله 

 عق  رفتم و همزمان   
درون استخري که مقدار کمي تعادلم بهم خورد و قبل از هر واکنشي با فریاد به 

 اب داشت ... پرت 
 شدم   

http://www.roman4u.ir/


 1767 عبور از غبار

  
                   

  
  

شر  صداي  سختي از هم باز کردم ... شدت درد مي کرد ...پلکهامو به  سرم به 
 شر اب توي گوشم مي 

ستمو کمي تکون دادم  ست را ساس مي کردم ...د سامو اح سي لبا پیچید...خی
 بدنم درد گرفت ...  

ري افتاده بودم ...تمام بدنم خیس بود ...چشتتمامو حرکتي دادم روي یه ناهموا
 و به کفش شناورم روي 

یارم ..گونه ام خیلي درد مي کرد  قادر نبودم صتتتدامو در ب اب خیره شتتتدم ...
 ....تمام نماي قابل 

شاخ و  سایه  شیده اي بود که  سر به فلب ک سر و درخت  سمون باالي  دیدم ..ا
 برگش روم افتاده بود...  

ستم ..براي بار دوم تالش  سي کمب بخوام ... اما نتون لبهامو تکون دادم تا از ک
 کردم که صداي  فریاد 

 امیر حسین روزنه امیدم شد  
صتتدام مي زد ...داشتتت دنبالم مي گشتتت ..یادم اومد که موقع افتادن با تمام 

 توان فریاد زده 
 شه ..  بودم ..فریادي که مطم ن بودم باید به گوششون رسیده با
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صتتداي امیر علي رو هم مي شتتنیدم ..صتتداشتتون داشتتت نزدیکتر مي شتتد 
 ...صداهاشونو مي شنیدم ...  

 مطم نید ...شاید رفته باشه بیرون ؟  -
 پرسش امیر علي باعک شد امیر حسین صداشو ببره باال :  

 بره بیرون ..که .. اون طوري داد نمي زنه ...قرار نبود اصال بره بیرون   -
  
ر تعج  بودم که چرا طرف استخر نمیان ..ارتفاب استخر زیاد بود و به خاطر د

 درختا و گالي اطرف حتما 
 احتمال نمي دادن که به این سمت اومده باشم ...  

شیلنگاي تلنبار  ست چرخوندم که با دیدن  سمت را گردنمو به جون کندني به 
 شده و تیوپ پر باد زیرم 

ت که جون ستتالم به در بردم و هنوز دارم  نفس فهمیدم  به خاطر وجود ایناستت
 مي کشیم 

چون اگه نبودن ...توي استتتخري که مقدار کمي اب داشتتت ...ضتتربه مغزي  
 شدنم حتمي بود ...البته 

 هنوز نمي دونستم کجاي بدنم اسی  جدي دیده   
اشتتکم در اومد... اب کم کم داشتتت باال مي اومد ...هر چي فکر کردم  و به 

 ر اوردم که چهره رهنم فشا
طرفو به یاد بیارم چیزي عایدم نشتتد ...اب تا ستتر شتتونه هام باال اومده بود 

 ...کسي به سراغم نمي 
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 اومد  
سردم شده بود ..صداها داشتن دور مي شدن ... حرکت خون روي گونه  ..زیاد 

 شده بود ...  
اخه ... صتتداي امیر حستتین فقط تو گوشتتم بود...مي ترستتیدم بره و این ور نیاد

 براي چي اینور اومده بودم 
 ...؟کي بود که منو به سمت استخر...با اون خشم  هلم داده بود ؟  

ستتعي کردم کاري کنم ..که متوجه ام بشتتن ..کنج استتتخر افتاده بودم و براي 
 هرکسي که کمي دورتر 

 از استخر ایستاده بود قابل رویت نبودم   
 د   کفش شناورم داشت به سمت سرم مي اوم

  
                   

  
ستمو براي گرفتن کفش  شیلنگا و تیوپ ..د شدید به  صل از برخورد  با درد  حا

 با ال بردم .....کفش به 
 بازوم گیر کرد   

 نکنه رفته حیاط پشتي ؟  -
 امیر حسین با ترس گفت :  

 چاه اونجا هنوز پر نشده   -
سکوت کردن که با تني نیمه جون . شتم یه لحده همه  . انتهاي کفش رو با انگ

 گرفتم  و با پرتاب به درد 
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 نخوري به سمتي پرتابش کردم  
 .پرتابي کوتاه که تنها یه صداي کوچیب ایجاد کرد .  

 امیر علي با نگراني گفت :  
نگران نباش ...مطم نم اونرو نرفته ..بچه که نیستتت  ...براي اطمینان مي رم -

 طنابو از کنار استخر بیارم  
قلبم تند شروب به زدن کرد ...اومدنشو دیدم ..اصال به انتهاي استخر نگاه نمي 

 کرد..هول کرده و 
ترستتون داشتتت به طرف دیگه استتتخر مي رفت تا طناب به جاي مونده کنار 

 استخر رو برداره ..کفش با 
 حرکت اب داشت دوباره به سمتم مي اومد ..  

ي اینورا نمي اومد... با اشکایي که اگه مي رفت شاید تا یه ساعت دیگه هم کس
 از ترس بند نمي 

 اومدن ...دوباره کفشو کمي دور تر از خودم پرت کردم تا که متوجه ام بشه ...  
همونطور که خم بود با شتتنیدن همون یه مقدار صتتداي کم ستتریع نگاهشتتو به 

 سمتم داد ..تا منو دید با 
دن به سمت نردبون  استخر وحشت طنابا از دستاش رها شدن  و شروب به دوی

 کرد   
یده  هاش رستت تا زانو مد...اب  پایین او ند از نردبون  به من بود ...ت گاهش  ن

 بود...پلکهام داشتن بسته مي 
 شدن ..  
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قدمهاشتتو توي اب تند کرد و به ستتمتم دوید .و به باالي ستترم رستتید...حین 
 نشستن باالي سرم امیر 

 بار پشت سر هم و با وحشت  حسینو صدا زد..اونم نه یه بار ..چند 
  

    
 با دیدن خون روي صورتم وحشت زده اروم صدام زد  و سرشو بهم نزدیب کرد   

از اینکه پیدام کرده بود خیالم راحت شده بود و دیگه پلکهامو روي هم گذاشته 
 بودم و بازشون نمي 

 کردم  ..  
  

                    
  

چاره فکر مي کرد تموم کردم  با .بی که  گه حرکتي نمي کرد  که شتتوک زده دی
 شنیدن صداي امیر حسین 

سین  شد  تا مانع اومدن امیر ح سرش داد و زود بلند  شت  شو به نردبون پ نگاه
 به سمتم بشه  

 حتما وضع اسفناکي داشتم که نمي خواست امیر حسین منو اونطوري ببینه   
کم که همه چي رو تار پلکهامو به ستتختي باز کردم ..اونم خیلي کم ..اونقدر 

 مي دیدم  
رنگ صورتش مثل گچ ... سفید شده بود ..بي حس یه لحده با مانع شدن امیر 

 علي سرجاش وایستاد  
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 و با دهني نیمه باز با ناباوري  نگاهم کرد   
امیر علي اونقدر هول کرده بود که حتي یادش رفته بود عالئم حیاطیمو چب 

 کنه ..شایدم یادش بود و 
 خواست فعال امیر حسین نزدیکم بشه ...   نمي 

سیني که  شتر باز کردم که امیر ح شمامو بی که بالخره همتي به خودم دادم و چ
 داشت کم کم مي 

رفت که پس بیفته با دیدن چشتتماي بازم  ...با خشتتونت امیر علي رو پس زد و 
 به سمتم دوید 

شو برد زیر ست سرم زانو زد و  د صدام  به محي رسیدن ... باالي  گردنم و اروم 
 زد ..حتي لبهاشم بي 

 رنگ شده بودن   
 لبهامو به سختي حرکت دادم ...و پلکهامو تا حد االمکان کمي باز کردم ...  

 رنگ به رو نداشت ..قفسه سینه اش مرت  باال و پایین مي رفت  
 امیر علي نگران نگاهي به ارتفاب استخر و سرم  کرد و گفت :  

 ذار وضعیتشو چب کنم   برو کنار .. ب-
شار داد و گفت  ستمو ف سین به حرفش گوش نداد  و  با احتیاط مچ د اما امیر ح

  : 
 مي توني دست و پاتو تکون بدي ؟  -

 نتونستم جواب بدم که گفت :  
 اگه مي توني فقط دستمو فشار بده   -
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شار دادم ...نگاهم  شو ف ست شتام د ستاش گرم بودن ...به زور با نوک انگ یره خد
 به صورتش بود 

...احساس مي کردم هر انه که قلبش بیاد توي دهنش .... سرشو به سمت امیر 
 علي چرخوند و 

 گفت :  
 با احتیاط باید ببریمش باال  و زود برسونیمش بیمارستان ...  -

امیر علي زود ستترشتتو تکون داد و براي اوردن چیزي به ستتمت نردبون رفت 
 یگه ...امیر مسعود و دو نفر د

از اقایون که توي سالن بودن هم اومده بودن توي استخر .بقیه هم با وحشت از 
 باالي استخر داشتن 
 نگاهمون مي کردن   

چشتتماي هستتتي خانوم پر اشتتب بود ..حنانه بدتر از همه رنگش پریده بود و 
 هیچ کس حرفي نمي زد 

  ... 
  

                    
  

احتیاط با یه تخته که منو روش خوابوندن ...از  .امیر حستتین با کمب بقیه و با
 توي استخر درم اوردن 

...خیلي ستتردم بود همه هول کرده در حال انجام کاري بودن امیر حستتین تا 
 اوردن ماشین باالي سرم 
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 با دقت به سر و قسمتاي دیگه بدنم نگاه مي کرد ...  
تمش به خوبي کمي دستتت و پاشتتو گم کرده بود ...اینو مني که خوب مشتتناخ

 فهمیده بودم ...مي 
 خواست مطم ن شه جایم شکسته یا نه ..  

سین زود پتو رو روم  شتم مي لرزیدم ..امیر ح حنانه با پتو به طرفمون اومد ..دا
 انداخت  و براي سوار 

شدن به ماشین دستاشو زیر زانوها و کمرم برد  و بلندم کرد ...و اروم و در حالي 
 که حسابي هول 

 بود بهم گفت :  کرده 
 چیزي نیست ..خوب میشي  -
 با قرار گرفتتنم توي ماشین حنانه جلو نشست و امیر علي سریع حرکت کرد    

امیر حسین سرم رو طوري نگه داشته بود که زیاد تکون نخوره همونطور که مي 
 لرزیدم و درد کل بدنمو 

ضرب دیده رو  ست اروم اطرف محل  ش شت  لمس کرد احاطه کرده بود با انگ
 با نگراني گفت :  

 این به خاطر شیلنگا و خوردن به تیوپ نیست   -
 صداي امیر علي رو شنیدم :  

فکر کنم نیاز به بخیه داشتتته باشتته ..خدا رحم کرد..شتتیلنگاو تیوپ رو حاج -
 قاسم جمع نکرده بود  
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سین  شده بود و نیم تنه باالم توي آ*ه*و*ش و روي پاهاي امیر ح شتر  لرزم بی
 ود ..پتو رو بیشتر دورم ب

 کشید  و منو بیشتر به خودش چسبوند  
 حنانه نگران پرسید:  

 جایش که نشکسته ؟  -
 امیر حسین مضطرب و نگران سرشو تکون داد و گفت :  

 اما نیاز به عکس برداري داره   -
 تا اینو گفت نگاهشو بهم دوخت و با صداي گرفته اي گفت :  

 ردي دختر ؟حواست کجا بود ؟  اخه اونجا چیکار مي ک-
یب ربع بعد توي بیمارستتتان بودیم ...متوجه هیچي نبودم ...ستتالم بودنم فقط 

 یه معجره بود ...معجزه 
 اي که نمي تونستم باورش کنم ...  

بعد از عکس برداري و معاینه شدن توسط پزشب متخصص خیال همه اشون 
 راحت شد که جز 

ستراحت بهتر م شکل کوفتگي که با ا صورتم هیچ م شه و کبودي و زخم روي  ی
 دیگه اي نیست   ..اما 

 باید یب ش  رو بستري مي بودم تا مطم ن شن مشکلي برام پیش نمیاد ...  
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شتم  شیار بودم درد دا ستن برن ..کمي هو موقعي که امیر علي و حنانه مي خوا
 البته نه به اندازه 

سین بودیم که کامال صبح ...توي یه بیمارست شناهاي امیر ح صوصي از ا ان خ
 مجهز بود ...و به علت 

 داشتن پزشکاي متخصص سریع منو اورده بودن اینجا   
 حنانه به سمت امیر حسین رفت و گفت :  

 به خانواده اش خبر بدیم ؟  -
 امیر حسین برگشت و نگاهي به من انداخت و گفت :  

 ران نکنیم ...خداروشکر بخیر گذشت ...  نه اون بنده خداها رو دیگه نگ-
 امیر علي خیره به صورتم به امیر حسین گفت :  

تاده - ف یدم ا که د خه اونطوري  جا خورده ...ا ندم صتتتورتش ک هنوز مو
 بود..صورتش به سمت باال بود ..به 

 شیلنگا هم مي خورد ..بازم صورتش اینطوري نمي شد   
وت کرده بودن ....البته میشتتد دلم مي خواستتت بخوابم ...همه اشتتون ستتک

 اضطرابو تو ي وجود همه 
 اشون دید ...  

شدم ..نیمه  شون ن شده به خواب رفتم و متوجه رفتن سکوت ایجاد  کمي بعد با 
 هاي ش  بود که 

 چشم باز کردم و به اطرافم نگاهي انداختم   
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ساعت روي دیوار  صندلي به نقطه اي خیره بود...به  سته روي  ش سین ن امیر ح
 نگاه کردم ...االن باید 

 توي راه کردستان مي بودیم ...  
شد  سریع ازجاش بلند  شد و  سرم رو به طرفش چرخوندم که متوجه ام  دوباره 

 و گفت :  
 چیزي مي خواي ؟  -

 بهش خیره بودم ..لبخند به لبهاش اومد و گفت :  
   -نگران نباش ...یکم استراحت کني خوب خوب میشي ..

ه سکوت ..دست بلند کرد و موهایي که از زیر روسریم   بیرون بعدازچند لحد
 زده بود و  رو با محبت کنار 

 زد و همونطور لبخند به ل  گفت :  
 چطوري افتادي تو استخر ؟  -

پلکهامو در زیر نوازش هاي پر محبتش  بستم تا چیزي به یاد بیارم ..اما باز جز 
 یه سایه مبهم چیزي 
 مد   دیگه اي به خاطر نیو

 وقتي پلکهامو باز کردم اروم گفتم :  
 همه اتونو نگران کردم  -

 خسته بهم لبخند زد ...و گفت :  
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 بخواب عزیزم ..فردا صبح مي ریم خونه  -
مه اشتتون فکر مي کردن از بي دقتي  ید بهش مي گفتم ...مطم ن بودم ه با

 خودمه که افتادم تو 
 کمي تنش پایین بود خیر توي چشماش گفتم :   استخر..با صدایي که

 یکي هلم داد   -
 لبخند به یکباره از لباش دور شد :  

ندیدمش اما با یه کیف قبل از اینکه ببینمش کوبید توي صتتورتم ...وقتي که  -
 منو زد..تعادلمو دیگه 

 نتونستم حفظ کنم و افتادم   
یدم چي شتتد ..هیچي یادم اونقدر همه چي ستتریع اتفاق افتاد که اصتتال نفهم

 نمیاد..تنها چیزي که یادم 
شد توي  سگب بزرگ که محکم کوبیده  سبز  زنونه با یه  میاد ...یه کیف بزرگ 

 صورتم 
  

 خیره توي نگاهم ..حتي یه کالم هم حرف نمي زد...شوک زده شده بود :  
 مطم ني ؟  -

با دقتستترمو اروم تکون دادم ..توي فکر فرو رفته بود..رنگش  پرید به  ه بود 
 صورتم نگاه مي کرد اب 

 دهنمو قورت دادم و سعي کردم بهش لبخند بزنم   
 مسافرتتم خراب کردم ...  -
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 مجبور شد بهم لبخند بزنه :  
 همیشه من مخربم ....تمام برنامه هاتو بهم مي ریزم   -

 همونطور که توي فکر بود به خنده افتاد و گفت :  
عزیزم ...ستتفر و برنامه هامون ستتر جاشتته ...تو فقط هیچي رو بهم نریختي -

 سالم باش ..بقیه اش 
 درست شدنیه   

با اینب درد داشتتتم اما از اینکه کمي بهم ریخته و نگران شتتتده بود به خودم 
 سختي دادم و به روش 

 خندیدم و گفتم :  
 فردا بریم ؟  -

 خنده اش گرفت و سرشو تکوني داد و گفت :  
ا افتادي ؟اصتتال اون ارتفاب رو دیدي؟باور کن وقتي اونجا مي دوني از کج-

 دیدمت دیگه هیچ اومیدي به 
باز کردن چشتتمات نداشتتتم ..اما وقتي چشتتماتو باز کردي اصتتال نفهمیدم 

 چطوري خودمو رسوندم به 
 باالي سرت ..  

  
                

  
ستخر ب سم بعد از تمیز کردن ا ي راي ابیارخدا خیلي بهمون رحم کرد..حاج قا

 درختا ...شیلنگا رو توي 
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استتتخر گذاشتتته بود ..تیوپم با حرکت اب رفته بوده طرف شتتیلنگا  و تو ستر و 
 کمرت  با اون برخورد کرده 

 بود  ...  
 و با خنده اي :  

 باید یه قربوني بدیم ...مي خواي با پدر و مادرت تماس بگیرم ؟  -
 سرمو تکوني دادم و گفتم :  

 نه ...  
 ه دفعه یاد صورتم افتادم و گفتم :  ی

 صورتم خیلي بد شده ؟  -
 خنده اي کردو گفت :  

 نه خانومي ...فقط اي ...یه ده تا بخیه اي  خورده   -
 با ناباوري بهش خیره شدم که به خنده افتاد و گفت :  

شتم بزنن ...تا یه هفته دیگه - شت ولي نذا شوخي کردم ...البته نیاز به بخیه دا
 ش خوب میشه جا

 ..فقط باید بیشتر مراق  باشي و به گونه ات فشار نیاري  
خیالم از حرفش راحت شد که اروم خم شد و پیشونیم رو ب*و*سید..یهو  بي 

 علت اشکم در اومد ...با 
 لبخند نگاهم کرد و گفت :  

 باید با یه جایي تماس بگیرم ...زود بر مي گردم ...بخواب   -
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اون با لبخندي با سر انگشتاش اشب کنار چشمم رو گرفت   سرمو تکون دادم و
 و از اتاق خارج شد 

  
  *** 

خم شدم تا ژاکتم رو از روي تخت بر دارم که توي چهار چو ب در ظاهر شد و 
 گفت :  

 مطم ني تو حالت خوبه ؟اخه چه اصراریه ..یه وقت دیگه  -
ستم انداختم و ساعد د ستامو از هم باز کردم و  با لبخند ژاکتو تا کردم و روي  د

 گفتم :  
ته - گذشتت هار روز از اون روز   به خوبم ..ببین ..هیچیم نیستتتت ..چ من خو

 ...یکم کوفتگي ناچیز مونده که 
 اونم نیازي به این همه استراحت و نگراني هاي تو نداره  

 دست به سینه شد:  
 راه طوالنیه ....مي فهمي ...؟  -
  

                 
  

 د عریضي زدم :  لبخن
 منم عاشم راه هاي طوالنیم   -

 دستي به صورتش کشید و گفت :  
 اصال بیا بریم یه جاي نزدیکتر ..مثل ..شمالي   -
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 سریع تو حرفش پریدم و گفتم :  
   -من تا حاال کردستان نرفتم ..دوست دارم برم اونجا -

اد ...بعد ي پیش بینمي خواست بره ...مي ترسید خسته بشم ..یا باز برام مشکل
 از اون روز ...سخت  

 پیگیر ماجرا شده بود ...  
 دستي به موهاش کشید  و نفسي بیرون داد و بهم خیره شد که زود گفتم :  

 راستي نمي خواي گوشیمو بهم بدي ...کم کم دارم از دوریش دق مي کنم   -
 با لبخند بهش خیره شدم  

 به سختي لبخندي زد و گفت :  
شتتي جدید ... با یه خط جدید دیگه  برات مي گیرم ...دیگه به اون خط یه گو-

 و گوشیت فکر نکن  
 ابروهامو دادم باال   

 خنده اش گرفت و گفت :  
 عجله کن که راه بیفتیم تا باز اتفاقي نیفتاده   -

 با همون خنده سري تکون دادم  و مشغول جمع کردن بقیه وسایلم شدم   
اه بودیم ...بدنم هنوز کمي کوفتگي داشتتت ...البته نه تا نیم ستتاعت بعد توي ر

 اون حدي که نتونم 
 حرکتي داشته باشم ..  

نیاز به استراحت بیشتر داشتم اما دلم مي خواست این سفرو مي رفتیم ...چون 
 بعد از عید باز درگیر 
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 بیمارستان مي شدیم  و کمتر این شرایط براي رفتن جور مي شد ..  
 به جلو خیره بودم ازم پرسید:   همونطور که

 اینطوري دیگه وقت نمي کنیم خونه پدر و مادرتم بریم -
 نیم نگاهي بهش انداختم و گفتم :  

 چرا انقدر اصرار داري این سفرو لغو کني ..روز اول که خیلي مشتاق بودي ؟  -
 نگاهش م*س*تقیم به جلو بود...که کمي لبهاشو حالت داد و گفت :  

  
                   

  
چون فکر مي کنم هنوز حالت خوب نیستتت ...نباید انقدر به بدنت فشتتار -

 بیاري ...  
 به نگرانیش لبخند زدم :  

ید بریم - با یا  یدیم جایي داریم  که رستت باش ...حاال اونجا  که نگران ن گفتم 
 مسافر خونه ؟  

  
 خنده اش گرفت و گفت :  

 در بزنیم   نه نداریم ...باید گوشه خیابون چا-
 به خنده افتادم ..و اون  گفت :  

 خونه پدریم بهترین جاي شهره خانوم   -
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سیبي به همراه  شته بودم  سبد ي که توش مواد غذایي رو گذا شتم و از  اروم برگ
 یه چاقو برداشتم  و 

 حین پوست کردنش ازش پرسیدم :  
 اون خونه توي لواسون هم مال پدرته ؟  -
  

 و گفت :   سرشو تکون داد
نه اون مال خودمه ..البته تابستتتونا و  گاهي هم  وستتط ستتال .. که خانواده -

 ه*و*س کنن همگي مي ریم 
 اونجا ...  

به یاد کوک  خانوم و دخترش افتادم و با برشتتي از ستتیبي که با ستتر چاقو به 
 سمتش گرفته بودم ازش 

 پرسیدم :  
 مي کنه ؟  کوک  خانوم همیشه اونجاست ؟...اونجا زندگي-
  

 اره ..خیلي وقته که اونجا ساکنن  -
 برشي براي خودم جدا کردم   

 دختر کم حرفي داره   -
از گوشه چشم نگاهي بهم انداخت ..یه لحده احساس کردم خنده اش گرفت 

 ...برگشتم و نگاهش 
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شماش زد ...و  شت و به چ شبورد بردا شواز رو از روي دا کردم که عینب افتابی
 گفت :  

 رباره دخترش چیز زیادي نمي دونم   د-
  

                  
  

در حال خوردن سی  با لبخند شیطنت باري به اریت کردنش  خیره شدم ..نیم 
 نگاهي بهم انداخت 

 ..صورتش پر از خنده شد و ازم پرسید:  
 چرا اونطوري نگام مي کني؟  -

 مدلوم سري تکون دادم و گفتم :  
 همین طوري   -

 اش بیشترشد..یه برش سی  دیگه به سمتش گرفتم ...که گفت :  خنده 
توي یه روستتتاي نزدیب کردستتتان یه ویالي خوب داریم ..االن نمي دونم -

 وضعش چطوره ...چون زنگم 
مه ...ندر تو  پدری نه  جا خیلي بهتر از خو ماهنگم نکردم ...بریم اون نزدم و ه

 چیه ؟  
 شونه اي باال انداختم  و گفت :  

 ر جا که بیشتر خوش مي گذره بریم اونجا  ه-
ستترشتتو کمي برگردوند و نگاهم کرد لپم از خوردن ستتی  کمي باد کرده بود 

 ....خنده اشو قورت داد و 



wWw.Roman4u.iR  1786 

 

 گفت :  
 به اون صورت و گونه ات تا مي توني فشار بیار ...باشه ؟  -

 به زور و  با خنده سیبو قورت دادم و گفتم :  
 نباش    مراقبم ..انقدر حساس-

 با خنده سري تکون داد و به جلوش خیره شد   
به خاطر این که تعداد روزهاي کمتري رو پیش رو داشتتتیم از خوش گذروندن 

 تو شهر هاي بین راه صرف 
 ندر کردیم و یه راست به سمت کردستان مي رفتیم 

  
  هتنها گاهي براي استراحت مي ایستادیم و کمي استراحت مي کردیم و دوباره ب

 راه مي افتادیم ...  
صبح بود که براي زدن بنزین ... توي یه جاده فرعي رفت و وارد پمپ  نزدیکاي 

 بنزین شد...از تکوناي 
ماشتتین ..چشتتمامو باز کردم و با دیدن پمپ بنزین صتتندلیمو راستتت کردم ... 

 همزمان امیر حسین زد رو 
 ترمز   

اده شد... به اطراف نگاهي چشماش به شدت خواب آلود بودن ...از ماشین پی
 انداختم ...دیگه چیزي 

صندلي عق  ژاکتمو  شدم واز روي  ستان بودیم ..خم  نمونده بود و نزدیب کرد
 برداشنم و از ماشین پیاده 
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 شدم ...  
سوز سرما به صورتم خورد ...و همراه با ورزش باد گوشه شال سفیدم بلند شد 

 و صورتمو پوشوند  
 امیر حسین نگاهي انداختم ...  ..شالو پس زدم و به 

  
                  

  
که امیر  یده بود ...همونطور  گه از ستترم پر هوا گرگ و میش بود ..خواب دی

 حسین مشغول بود به سمت 
سوپري که نزدیب پمپ بنزین بود رفتم ..توي این هوا خوردن دوتا لیوان چاي 

 داه خیلي مزه مي داد...  
اره از یکي از کارکنان اونجا سواالیي مي رپرسه و هنوز وقتي که برگشتم دیدم د

 سوار نشده 
سمت دیگه  سري تکون داد و به  شکري ازش ..مرد   شدم با ت شون که  ...نزدیک

 اي رفت ..لیوانو به 
 سمتش گرفتم و گفتم :  
   -اینجا هوا خیلي سرده ...

 لیوانو به لبهاش نزدیب کرد و گفت :  
 دیگه چیزي نمونده   -
 گاهم به چشماي خواب الودش بود که گفتم :  ن

 بقیه راهو من رانندگي کنم ؟  -
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 بدون مکک گفت :  
 نه  -

 حم داشت ..اما خودشم داشت از بي خوابي پس مي افتاد :  
ساس کردم نمي - مراقبم ...باور کن ...توام راحت بگیر بخواب ..هر جا که اح

 تونم بیدارت مي کنم 
    حرفشو نزن اوا..اصال-

 بهش خیره شدم ...  
روزي که منو از بیمارستان مرخص کرده بودن  ..یه راست منو به خونه پدریش 

 برد ...مي خواست تنها 
نباشتتم ...و چون به اصتترار خودم چیزي هم به خانواده ام نگفته بود..  خیلي 

 ناراحت بود...مي دونستم 
 بود بي فایده بود ...  بازگو کردن این ماجرا حاال که همه چي به خیر گذشته 

درد و خستگي همون دو روز اول بود ..هستي خانوم و حنانه خیلي مراقبم بودن 
 و یه لحده تنهام نمي 

 راشتن ..  
تمام مدت توي اتاق امیر حسین بودم  ...خیلي هوامو داشت ...نمي راشت از 

 جام تکون بخورم 
یدا که از موضتتوب خبر دار ...بعضتتي از اقوام و فامیل هم توي همون دید و بازد

 شده بودن براي عیادتم 
 مي اومدن ...  
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ست  سر به مهر دیگه اي برده بودم  ..در ضوب  توي همون روزا بود که پي به مو
 روز دوم بود... هستي 

خانوم باالي سرم نشسته  بود ...بعد از ظهر بود و امیر حسین براي کاري بیرون 
 رفته بود...  

شدت خوابم مي او شنگ و خوش به  صندلي راک  ق ستي خانوم روي  مد ..ه
 رنگي  در حال خوندن یه 

صندلیش  به خواب رفته بودم ..خوابي که  صداي مندم حرکت  کتاب بود  و با 
 تازه ابتداي گرم شدن 

 چشمهام بود ...  
  

                  
  

صدا ستم در حالي که از هر حرکت و  شمهام روب ي یچند دقیقه بعد از اینکه چ
 در اطرافم مطلع بودم 

 حرت صندلي متوقف شد ...  
اما پلکهامو باز نکردم ...مي تونستتتم بلند شتتدن و نزدیب شتتدنشتتو  به تخت 

 احساس کنم ...اروم صدام 
زد ..دلم نمي اومد با باز کردن چشتتمهام دوباره مجبورش کنم که پیشتتم بمونه 

 ..خسته بود ...و به روي 
 خودش نمي اورد ...  
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س ستي با  شتاش و با احتیاط کمي از موهامو کنار زد و به روي گونه ام  د ر انگ
 کشید ...  

 حسابي روي گونه ام کبود شده بود و رنگ به رو نداشتم ...  
صورتم  ست از نوازش  شنیدم ..د شدن در اتاق رو  صداي باز  توي همین بین 

 کشید :  
 این بال رو سرش اورده  دختر بي نوا تازه خوابیده ...خدا لعنت کنه کسي که -

 صداي حسام خان پدر امیر حسین توي فضا پیچید:  
ید چطور  - با تاد نمي دونم  فاقي مي اف گه ات خدا خیلي بهمون رحم کرد...ا

 جواب پدر و مادرشو  مي 
 دادیم ...  

 صداي چرخش چرخهاي ویلچرش روي پارکت اتاق به وضوه شنیده میشد   
 ت دور شد و گفت :  هستي خانوم با قدمهاش از تخ

بعد از افاق فکر نمي کردم دیگه ازدواج کنه ..هنوز که یادم میاد وقتي اوا رو -
 اونطوري دید چطوري شد 

...حالم بد میشه ..یه لحده احساس کردم روه از تنش جدا شد ..حرکتم نمي 
 تونست بکنه  

 حسام خان بعد از لحده اي سکوت ازش پرسید:  
 خوابه ؟  -

 یز کردم :  گوشامو ت
 اره ..تمام بدنش درد مي کنه ...امیر حسین به زور مسکن ارومش کرده ...  -
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هر دو ستتکوت کردن که یهو هستتتي خانوم شتتروب به حرف زدن کرد و چیزي 
 گفت که رهن در حال 

 استراحتمو  بعد از مدتها دوباره مشغول کرد   
  
  

                   
  
  
شد ..ب-  شم افاق  ا اینکه مخالف بودم اما به خاطر دلش کوتاه اومدم وقتي عا

 ...همیشه به خاطر 
سیني که هیچ وقت بي گدار به اب  انتخابش در تعج  بودم ... اونم از امیر ح

 نمي زد  
تو جدا شتتدنشتتونم کم عذاب نکشتتید..تا یه مدت خیلي بد اخالق شتتده بود 

 اونقدر که با شوخیاي امیر 
 مي شد و بیشتر توي خونه خودش مي موند  علي و امیر مسعودم سرحال ن

ستان اومد خونه  و بي حرف رفت تو   تا اینکه توي اون روز باروني بعد از بیمار
 اتاق خودش ..اخالقش رو 

خوب مي شناختم ...مطم ن بودم چیزي رهنشو بدجور درگیر کرده که دوست 
 داره تنها باشه ... اونم 

 یچ حرفي نزد ...  اینجا پیش ما...تا خود فردا صبحش ه
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قت  هاد دادي و با تو مشتتورت کردم و توام بهم پیشتتن دل نگرانش شتتتدم  و 
 استراحتش تو بیمارستان برم 

 پیشش و باهاش حرف بزنم ...منم همین کار کردم   
 هستي خانوم لبخندي زد  و ادامه داد:  

ب ی وقتي باهاش تماس گرفتم و گفتم توي بیمارستانم براي استقبالم کمتر از-
 دقیقه اومد توي 

محوطه بیمارستتتان  و به اصتترار من همونجا روي یه نیمکت نشتتستتتیم  و من 
 شروب کردم و ازش 

 خواستم  بهم بگه چشه   
  

                   
  

اون روزا خیلي وقت بود که از افاق جدا شتتتده بود ..همونطور که منتدر بودم 
 ..یهو بي مقدمه گفت که 

 یکي خوشش اومده ..یکي که خیلي وقته مي شناستش    فکر مي کنه که  از
خنده ام گرفته بود چون بعید بود بعد از افاق که داه داشتتتن  یه بچه رو به دل 

 امیر حسین گذاشته بود 
 بخواد به زن دیگه اي فکر کنه ... 

سخت بود بهش لبخند زدم و اون گفت طرف توي  ضمش برام کمي  با اینکه ه
 ل بخش خودشه ...دو د
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بود  که براي خواستتتگاري پا پیش بذاره یا نه ...چون توي انتخاب اولش خیلي 
 اشتباه کرده بود..براي 

 همین خیلي تردید داشت  
شونش داد ..از  شتباه نمي کنه ...همون روز بهم ن ستم اینبار دیگه ا منم مي دون

 دور دیدمش  
یه بار.. مهرش به  اون دختر  کستي نبود جز  اوا  ...شتاید باورت نشته با همون

 دلم نشست ..یه جوري 
سر مریي بود  و باهاش حرف  شت ...باالي  انگار با همه ادماي اونجا فرق دا

 مي زد با رفتن امیر 
حسین به  طرفش ...حسابي دست و پاشو گم کرده بود و نمي دونست چیکار 

 کنه .  
ه نجام بد.معلوم بود خیلي ازش مي ترسه ...که سعي مي کرد کاراشو درست ا

 ..پسر شیطون من که 
مي دونستتت قضتتیه از چه قراره جلوي من حستتابي توبیخش کرد ..بیچاره اوا 

 صداشم در نیومد  و سر به 
 زیر بهش مي گفت چشم   

  
وقتي امیر حستتین پیشتتم اومد و  دید منم ازش خوشتتم اومده مصتتمم شتتد که 

 زودتر اقدام کنه  
 مي شدیم ازش برام تعریف مي کرد ..   ...گاهي وقتا که مي اومد خونه و تنها
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فکر مي کردم پستترم به زودي دوباره با رستتیدن به این دختر میشتته همون  امیر 
 حسین سابم  

که بعد از مدتي همین چند ماه پیش با یه هیکل خیس شتتتده زیر بارون وارد 
 خونه شد ...خیلي بهم 

بم نداشت ...مرت ریخته بود ...دستاش حسابي سیاه شده بودن ..حال و حوصله
 از بیمارستان باهاش 

 تماس مي گرفتن  و اون جواب نمي داد...  
نه با تو حرف مي زد نه با من .... نه با  برادراش ...هر کاري کردم چیزي بهم 

 نگفت ..به ظاهر اروم اما از 
 درون اشفته ...اخالق خاصي داره که گاهي منم نمي تونم خوب درکش کنم   

شین کیه وقتیم امیر عل ست و این ما شینش کجا سید ما شام ازش پر سر میز  ي 
 ؟..گفت مال یکي از 

همکاراشتته که امروز ازدواج کرده و امیر حستتینم شتتاهد عقدشتتون بوده ..و به 
 خاطر پنچر شدن 

ماشینشون ..ماشین خودشو به اونا داده ..تا اینو گفت شستم خبر دار شد که یه 
 خبرایي هست ...  

ستم هر جوري شد  خوا شده ته توي ماجرا رو در بیارم که از فرداش دوباره  که 
 همون امیر حسین قبل 

تاشتتو  توي  ها نمي موند ..بیشتتتر وق گه تن ماش کمتر شتتتده بود ...دی ...اخ
 بیمارستان مي گذروند ...منم 
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 که اونطوري مي دیدمش ...دیگه بي خیال قضیه شدم   
گاري اولین قدمو گذاشتتت تا اینکه بالخره تصتتمیمشتتو گرفت و براي خواستتت

 ...فقط نمي دونم چرا انقدر 
بینش فاصله انداخت ..اما خوشحالم افاق بخاطر دوست نداشتن بچه ...هیچ 

 وقت باردار نشد  و بچه 
 اي به وجود نیومد...  

  
                 

  
 حسام خان نفسي بیرون داد که  هستي خانم بالخره حرف دلشو زد:  

 دار بشن  کاش زودتر بچه -
 حسام خان تا این حرفو شنید با صدایي اروم اما جدي بهش گفت :  

توي این مستتائل بهتره ندري ندیم هستتتي جان ...اگه خودشتتون بخوان ..این -
 کارو مي کنن ..من و تو 

 حم هیچ اظهار ندري رو نداریم   
 هستي خانوم چند قدمي به سمت حسام خان رفت :  

باره تکرار بشه ..امیر حسین بچه دوست داره ...افاق نمي خوام تجربه قبل دو-
 هر بار یه بهانه مي اورد 

 تا اینکه علنا گفت نمي خواد بچه دار بشه ..  
شد ..چون براي  سین به خاطر یه چیز دیگه ازش جدا  هر چند  مطم نم امیر ح

 این چیزا انقدر زود اقدام 
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کم کم دارم شتب مي کنم  به طالق نمي کرد ..یعني چنین ادمي نیستت ..البته
 که امیر حسین از همه 

 گذشته افاق خبر داره یا نه  
شه ..به - شته با ستي خانوم ...زندگي که بخواد فقط به خاطر یه بچه دوام دا ه

 هیچ دردي نمي خوره 
 جز اینکه به خود اون بچه اسی  مي رسونه    

سي مي تونه م شتباهي بوده که هر ک شتن افاق هم یه ا ست دا شدو ه رتکبش ب
 ...چرا که اصال بهم 

 نمي اومدن ...  
شون  شو با اوا وا کرده ...لطفا این حرفا رو جلو سنگا سینم البد تمام  ...امیر ح

 نزن ...مگه اینا چند وقته 
ازدواج کردن ؟...دختر بیچاره هنوز یه ماهم از ازدواجش نمي گذره ببین به چه 

 حال و روزي افتاده  
ما نگرانیت بي مورده ..بذار براي خودشتتون باشتتن ..افاقم مي دونم نگراني ...ا

 که داره ازدواج مي کنه 
 ...پس نگران هیچي نباش   

 هستي خانوم م*س*تاصل به سمتي رفت و گفت :  
با وجود - عد از ازدواج امیر حستتین و اوا ... فاق ب فت ا وقتي خواهرم مي گ

 داشتن نامزد هنوزم به امیر 
 تونم اروم باشم ...   حسین فکر مي کنه ..نمي
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 صداي هستي خانوم مي لرزید :  
 همش ..  -

 مکثي کرد و صداشو کمي  پایین تر اورد :  
ستخر - شه گفتنش ...اما همش   فکر مي کنم افتادن اوا توي ا شاید درست نبا

 کار خود افاقه ..اون 
 چشم دیدنشو نداره ...  

 مي کرد ...اما با وجود اوا   چرا که اگه اوا نبود امیر حسین دوباره قبولش 
 ترسید ادامه حرفهاشو بزنه :  

  
                   

  
که - چه  ...براي این گه میگم ب ما ا یاد ..ا من اوا رو دوستتتت دارم ..خیلیم ز

 زندگیشون بهم نریزه ..من دختر 
خواهرمو خوب میشتتناستتم ...به این راحتیا کوتاه بیا نیستتت ..ندیدي اصتتال به 

 اهم نمي کرد نامزدش نگ
...تو فکر مي کني واقعا مي خوان ازدواج کنن ؟..اگه یه بچه باشتته ..واقعا باور 

 مي کنه که دیگه تو 
صد دخالت  سین جایي نداره ......من نگران این دوتام ..بخدا ق زندگي امیر ح

 تو زندگیشونو ندارم ...اگه 
 د چیکار کنیم ؟  بعد از این ..باز یه بالیي سر اوا بیاد چي ؟اون موقع بای
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هستتتي جان نگران نباش ..بیا بریم بیرون ..این بنده خدا مثال داره استتتراحت -
 مي کنه ...امیر حسینم 

که پلیستتو در جریان گذاشتتته ... دیر یا زود همه چي مشتتخص میشتته  و مي 
 فهمیم کار کي بوده ...  

ري آخه لطفا هم این حرفا رو جلوي کسي نگو ...چرا گ*ن*ا*ه مردمو مي شو
 ؟  

  
 هستي خانوم نگران تر از همیشه گفت :  

تصتتادف ستتال پیش یادته ؟ ...اگه افاق لج نمي کرد و اونقدر گاز نمي داد تو -
 االن روي این صندلي 

 ننشسته بودي   
خانواده بود چیزي  که عروس این  خاطر این به  اون پرو شتتتده ..تو و من فقط 

 نگفتیم و ساکت موندیم  ..اون 
 مین گیر شدن تو شد   باعک ز

.چون فکر کرده اونجا کوتاه اومدیم بازم کوتاه مي یایم ...به پلیس ... به همه 
 ..یه چیز دیگه گفتیم و 

شون  شته و هي خط و ن صله دادیم که حاال خانوم براي ما دور بردا ماجرو رو فی
 میکشه  

ست ...اینبار باید امیر ح سام دیگه کوتاه اومدني در کار نی مه که سین بفهاما ح
 افاق چطور ادمیه 

http://www.roman4u.ir/


 1799 عبور از غبار

...اونجا بوشو در نیوردیم ...و پسرم فکر کرد یه تصادف عادي بوده ...چون اگه 
 مي فهمید صد در صد از 

افاق جدا میشتتد ...توي اون تصتتادف بود که همه چي رو درباره افاق فهمیدیم 
 ...فهمیدني که اگه االن 

 ش بکنه   امیر حسین بفهمه ..معلوم نیست چیکار باها
سر اوا اورده .. به هیچ وجه ازش  واي به حال افاق .. اگه بفهمم اون این بال رو 

 نمي گذرم و نمي 
 بخشمش ...اون یه زماني عروس این خانواده بوده ...اما حاال دیگه نیست  

رهنم درگیر بچه و تصادفي شده بود که هستي خانوم درباره اشون حرف مي زد 
  ... 

حستتین بچه دوستتت داشتتته و هیچ وقت به من چیزي نگفته بود  از اینکه امیر
 ...یا تصادفي که همه 
 چیزش مشکوک بود   

سعي مي کردم زیاد تکون نخورم که با باز شدن در و شنیدن صداي امیر حسین 
 هر دو ساکت شدن  

 سالم هنوز خوابه ؟  -
   هر دو بعد از سکوت کوتاهي به خودشون اومدن و هستي خانوم گفت :

 اره پسرم ...به کارات رسیدي؟  -
 صداي قدمهاي یکنواختش توي اتاق پیچید ...  
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 اره ...درد که نداشت ..راحت خوابید ؟  -

 هستي خانوم که تالش مي کرد  صدایي بدون لرزش داشته باشه گفت :  
    تربخوابهراحت راحت خوابید ..ما هم داشتیم مي رفتیم بیرون  تا راحت -

شد که دیگه مورد  شون رد و بدل  سمت در رفتن ...و چند مکالمه کوتاه بین به 
 توجه من نبودن  

 کمي که گذشت با بسته شدن در اتاق وجودش رو در کنارم احساس  کردم   
 لبه تخت نشسته بود..احساس عجیبي داشتم ..اروم موهام رو نوازش مي کرد  

  
بي خبر بودم  و دلم مي خواستتتت درباه اشتتون  خیلي چیزها بود که من ازش

 بیشتر بدونم  
همونطور که فکرم مشغول بود  با حرکت سر انگشتاي گرم و پر محبتش کم کم 

 چشمام گرم شدن و 
 به خواب رفتم   

  *** 
همونطور که به نگاه خیره اش خیره بودم  بي حرف به سمت ماشین براي سوار 

 شدن رفتم  
 ت :  خنده اش گرفت و گف

 خیلي خوب ...هر جا که خسته شدي زود بیدارم کن   -
 ایستادم و به سمتش چرخیدم ..لبخند تمام صورتشو پر کرده بود   
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سمتم پرتاب  سوئیچ رو با همون لبخند به  شیطنت نگاهش خنده ام گرفت   از 
 کرد که توي هوا 

 قاپیدمش  و گفتم :  
 تو راحت بگیر بخواب   -
  

ایش رو مي خورد با خنده از کنارم گذشت و در ماشین رو باز هم   زمان  که چ
 کرد و گفت :  

من که راحت مي خوابم فقط امیدوارم وقتي چشم باز کردم ..ملب الموت  با -
 لبخند بهم چشمب نزنه  

حرفي که زده بود کامال شتتوخي بود اما نمي دونم چرا با شتتنیدن کلمه ملب 
 الموت تمام بدنم به یکباره 

 شد و توي جام خشکم زد   سرد 
گاه با شتتنیدن کلمه مرگ ... چهره خونین یوستتف افتاده روي تخت ...  نا خودآ

 توي سرد خونه ....شد یه 
 تصویر ثابت که از جلوي چشمام محو نمي شد   

 با بسته شدن در ماشین یب هو از جا پریدم ..نگران نگاهم کرد و گفت :  
 چیزي شده ؟  -
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به  ید بهش فکر مي کردم ...  با ند ستترم رو تکون دادم ..بهم ریخته بودم ...ن ت
 سمت در راننده رفتم  

و بدون مکک  سوار شدم ...هنوز رهنم در گیر بود ..کمربندمو بستم و با تندیم 
 اینه و صندلیم سوئیچ رو 

شت و  شته بودم گذا ستم که روي دنده گذا شو روي د ست چرخوندم که اروم د
 جدي ازم پرسید:  

پایین ...من خودم - یا  لت خوب نیستتتت ب حا گه  ید ؟...ا گت پر چرا یهو رن
 رانندگي مي کنم 

شونه  ستم قرار داده بود ..گرم بود و این ن ستي که روي د شد به د شیده  نگاهم ک
 جریان داشتن زندگي 

 بود ...  
جا این دست یوسف اون روز سرد بود..صورتش پر از خون بود ..اما امیر حسین

 بود..در کنارم ..با همه 
 محبت هاش ..با خواسته ها و ارزوهایي که هیچ وقت بهم نگفته بود   

  
 سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم ...و اروم گفتم :  

 لطف درباه مرگ دیگه حرف نزن ..حتي به شوخي   -
  

 گیج نگاهم کرد...  
 سعي کردم لبخند بزنم :  
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 دیگه خوابم نمیاد   راحت بخوام ... من -
  

شه  شاید اخرین باري با ساس کردم  هنوز گنگ نگاهم مي کرد ...یه لحده اح
 که چهره اش رو با 

 چشماي باز  مي بیینم ..  
شده بود  توي این لحده  شتم باعک  ستش دا سي که دو ست دادن ک تجربه از د

 ها از هر فرصتي 
شونو ب سرت ها صتهایي که بعد ها ح ستفاده کنم ..فر شم ا ا هزاران  اه و ناله نک

  ... 
خیره  نگاهم مي کرد ..دست چپم روي فرمون بود..که با همون لبخند کمي به 

 سمتش خم شدم و 
بدون نگاه کردن به چشتتمهاي پر ستتوالش به ارومي و نرم  گونه ستتردشتتو  رو 

 ب*و*سیدم  
اونقدر از کارم متعج  شتتد که فکر مي کردم خواب از ستترش پریده ..کمي 

 رو به عق  کشیدم و  سرم
 بدون رودربایستي گفتم :  

 مي بخشي..اما ...  -
سخت بود ..اما با لبخندي که باز دست خودم نبود  و نمي دونم چطور به روي 

 لبهام اومده ... با صداي 
 ارومي گفتم :  

 اما دوست داشتم ب *و*سمت   -
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د که نگاهمو ازش گرفتم  و درستتت ستتر جام با لبهایي نیمه باز نگاهم مي کر

 نشستم و دنده رو جا به 
 جا کردم و به راه افتادم ..  

سرت همین یه   سرت هر چیزي رو بخورم ح .حداقل دیگه مطم ن بودم اگه ح
 لحده و ارزوي ب*و*سیدنش 

 رو هیچ وقت در زندگیم  نخواهم خورد ...هیچ وقت   
سین خیره شدم ..غرق در خواب بود  و اگه ورودي شهر ...با لبخندي به امیر ح

 ولش مي کردم حاال 
حاالها مي خواست بخوابه  ...بعد از ب*و*سیدنم نگاهشو ازم گرفته بود و به 

 بیرون خیره شده بود  و در 
 اون سکوت به خواب رفته بود   

ستم باید از کدوم  شکل اینجا بود که نمي دون دلم نمي اومد بیدارش کنم اما م
 رم ..اروم ماشینو طرف ب

 کنار زدم و دستي به شالم که کمي عق  رفته بود کشیدم   
به ادما و ماشتتینا نگاهي انداختم و با احتیاط دستتتمو روي بازوش گذاشتتتم و 

 صداش زدم ..تکوني خورد و 
 چشماشو آروم  باز کرد ...   

http://www.roman4u.ir/


 1805 عبور از غبار

 نگاهاش که به من افتاد ..لبخندي زدم و گفتم :  
   --و بلد نیستم   وگرنه بیدارت نمي کردم رسیدیم ...بقیه راه

صورتش  ستي به  شو بلند کرد و د ست چند لحده اي  بهم خیره موند  که اروم  د
 کشید  و خودشو کمي 

 باال تر اورد و به اطرافش نگاهي انداخت و گفت :  
 چه زود رسیدیم  -

  خنده ام گرفت ... ساعت تمام خوابیده بود و حاال مي گفت زود رسیدیم
 مثل اینکه خیلي خسته بودي ...یه نگاهي به ساعتت بندازي بد نیست  -

 خنده اش گرفت و گفت :  
 توام که اصال صدات در نیومد ؟  -

شید ...خوابیدن توي  ستي به گردن و چونه اش ک شدم ..د با لبخند بهش خیره 
 ماشین بدنشو حسابي 

 کوفته کرده بود :  
  

ي نیستتت ...حرکت کن   تا بگم از کدوم طرف دیگه چیزي نمونده ..راه زیاد-
 باید بري   

با خنده ستتري تکون دادم و به راه افتادم ... فضتتاي خیابانو و ادما ...با تهران 
 ..زمین تا اسمون فرق مي 

کرد ...امیر حستتین با عالقه به خیابونا نگاه مي کرد...و بعضتتي جاها لبخند به 
 لبش مي اومد ....  
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عد جل  عت ب که نیم ستتتا با کلي درخت  مارت بزرگ بودیم ...... یه ع وي در 
 محوطه داخلي  حیاطو احاطه 

 کرده بودن ..بوي.سر سبزي و زندگي به مشام مي رسید   
 نگاهي به امیر حسین انداختم و ازش پرسیدم :  

  
                    

  
 کسي منتدرمون هست ؟  -

 با لبخند بهم خیره شد:  
ادرم با دیالن خانوم داشتتته ....االن باید منتدر به طایفه با اون تماستتي که م-

 باشیم ...  
 چیزي نگفتم و با همون لبخند نگاهش کردم :  

این خونه دوتا ستتتاختمون مجزا داره ..اون موقع ها قبل از اینکه تهران بیایم -
 ...همراه عموم و خانواده اش 

ا ن ..حاال باهاشون بیشتر اشناینجا باهم زندگي مي کردیم ...ما رفتیم اونا موند
 مي شي ...خیلي 

 وقته که ندیدمشون   
نگاهمو ازش گرفتم و  به در خیره شتتدم که  در باز شتتد و یه مرد  مستتن بیرون 

 اومد و   با لبخند بهمون 
 چشم دوخت .... امیر حسین با همون لبخند گفت :  
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 خدا مي دونه از کي منتدرمونن ...  -
 خوابو از چشماشون گرفته بودیم ناراحت شدم :  از اینکه اول صبحي 

 بنده خداها رو هم زابراه کردیم   -
به مرد خیره بودم   که   به مني   ته بود و  نده اش گرف خت ...خ ندا گاهي بهم ا ن

 گفت :  
 فقط امیدوارم اینجا با زبونشون مشکل پیدا نکني   -

 کمي رنگ از صورتم پرید و سوالي نگاهش کردم :  
 اینجا کسي فارسي حرف نمي زنه ؟  یعني -

 سرشو به نشونه تایید  تکون داد  
..با حرکت سرش ...وا رفتم ...بدتر از اینم مگه میشد ؟..حاال نیاز به مترجمم 

 داشتم ..بهش خیره 
 شدم که شونه اي باال داد و گفت :  

 اونطوري به من نگاه نکن ...من نمي تونم مترجمت باشم   -
 فتم :  حرصم گرفت و گ

 مي دونستي خیلي مهربوني ؟  -
 با شیطنت سرشو تکون داد و گفت :  

 اره که مي دونم  خوشه یستم   -
 از ماشین پیاده شد ...مي دونستم داره شوخي مي کنه ...  

مد   به طرف امیر حستتین مي او که  جه کردي  همونطور  با  له با روق و  مرد 
 چیزي  گفت و اونو در آ*ه*و*ش 

 گرفت   
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با اینکه چیزي از زبونشونو نمي فهمیدم ..اما فهمیده بودم این مرد با اون سر به 

 زیري و احترامي که 
 داره با امیر حسین حرف مي زنه مسلما براي این خانواده کار مي کنه ...  

سین که باز چیز شدم  و بعد به امیر ح به  يتا نگاه مرد به من افتاد ..بهش خیره 
 امیر حسین گفت و 

 سریع رفت تا درو کامل براي ورود ماشین باز کنه   
 امیر حسین به سمت ماشین و اومد و سوارشد ..نگاهم بهش بود که گفت :   

   -حرکت کن 
موقع رد شتتدن از کنار پیرمرد..ستتري براي ستتالم و احترام برام تکون داد و منم 

 فقط سرمو کمي براش 
 حسین به خنده افتاد و گفت :   تکون دادم که امیر

گه چیزي از - که دی نه این ما  مه کردي حرف مي زنن ..ا نترس .... گفتم ه
 حرفاشونم نفهمي ...توي جمع 

خودموني.... کردي حرف مي زنن ..در حضتتور تو مطم ن باش کستتي کردي 
 حرف نمي زنه 
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که  مياز مسیر سنگ فرش شده راه  با احتیاط به سمت جلو حرکت کردم ...ک
 جلوتر رفتیم ..نماي 

یکي از ستتتاختمونا دیده شتتتد  و به ندر مي اومد هر چي که جلوتر مي رفتم 
 ساختمون بزرگتر میشه 

 ..که یه ساختمون دیگه رو هم دیدم    
 از اینکه براي اولین بار بود  که مي خواستم ببینمشون کمي دستپاچه بودم ...  

به انتدا -یه جمع  با نفري جلوي عمارت   که  تاده بودن ..جمعي  رمون ایستت
 لبخند براي رسیدنمون 

 لحده شماري مي کردن  
صبح بهاري  توي بینیم پیچید و به  سیم   سپند همراه با ن شین بوي ا با توقف ما

 امیر حسین نگاهي 
انداختم ..نگاهش با لبخند خیره به اونها بود که یهو نگاهي بهم انداخت و با 

 شیطنت گفت :  
 اش ...مترجمت پیشته   نگران نب-

ستتعي کردم لبخند بزنم ...از توي اینه نگاهي به کبودي گونه ام انداختم  و بعد 
 سوئیچو چرخوندم و 

 همراه امیر حسین از ماشین پیاده شدم   
سمتمون اومدن ...زن  شي ..به  شدن ..همگي...بدون فخر فرو به محي پیاده 

 قد بلندي که نمي 
ست به طرفم اومد و با لبخند  شناختمش با چهره اي زیبا سپند به د و مهربون ا

 و بدون داشتن 
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 کوچکترین لهجه اي گفت :  
 خوش اومدي عروس خانوم ...قدم رو چشم ما گذاشتي  -

سپند به  سپردن ظرف ا سالم کردم که بي غل و غش حین  لبخندي زدم و بهش 
 یکي از دخترا ...منو 

 توي آ*ه*و*شش گرفت  
سینم اونور  سالم و علیب بود که یب به یب دخترا هم امیر ح با اقایون در حال 

 اومدنمو بهم خوش امد 
 گفتن و منو در آ*ه*و*ش گرفتن  

  
                    

  
شت از بین مي برد ...با  ستپاچگیمو دا شون کم کم د رفتار خودموني و مهربون

 کنار رفتن دخترا یب مرد و 
متم اومدن و ضمن تبریب ازدواجمون از یب پسر قد بلند با همون لبخند به س

 اومدنمون کلي ابراز 
یده بودمش   ده ورود د که در لح یدم همون پیرمرد  که د حالي کردن  خوشتت

 گوسفندي بزرگي رو براي 
 قربوني کردن جلوي پاهامون داره اماده مي کنه   

هواي بیرون کمي سرد بود و لباس گرمي به تنم نداشتم  که متوجه حضور امیر 
 ین  در کنار خودم حس
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 شدم ...چهره اش شاد و سرزنده بود   
سر خانواده از ندر  صمیمي و گرم و  مهربون بود...پ خانواده عموش یه خانواده 

 قد و ظاهر کمي شبیه 
امیر حسین بود با چشمایي شیطون و لبهاي خندوني که یب لحده هم  لبخند 

 ازش دور نمي شدن 
اهامون قربوني کردن با راهنمایشتتون وارد بعد از اینکه گوستتفند رو جلوي پ

 عمارت شدیم 
خونه اي   بزرگ با وستتایلي شتتیب و مجلل ..که فوق العاده زیبا بود....نماي 

 داخلي خونه چند برابر از 
شروب به  سریع  ستنمون دوتا از  خدمتکارا  ش شنگ تر بود ...با ن نماي بیروني ق

 پذیرایي ازمون  کردن که 
 که هنوز اسمشم نمي دونستم  با شیطنت گفت :   پسر عموي امیر حسین

 عمو زاده جان نمي خواي ما رو با خانوم دکتر اشنا کني ؟  -
 امیر حسین لبخند به ل  در جواب شیطوني پسرعموش  گفت :  

سي افتخار ندادید و گرنه خیلي قبلتر  ازینا - ش  عرو شما که  عمو زاده جان 
 حتما با خانوم دکتر اشنا 

  مي شدید 
 پسر که از رو نرفته بود با همون لبخند گفت :  

 نه مثل اینکه اب و هواي تهرانم نتونسته عوضت کنه ...  -
 امیر حسین با خنده نگاهي به من و بعد به عموش انداخت و گفت :  

 ایشون عموي عزیزم کاویار خان هستن ...جراه و متخصص مغز و اعصاب   -
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 ن رو به زن عموش کرد و گفت :  عموش لبخندي بهم زد و امیر حسی
 این خانوم زیبا  و مهربونم که مثل مادرم هستن ...زن عموم ... دیالن خانوم -
  

 با لبخند سري براش تکون دادم   
 با نگاهي به دو دختر کناریم ادامه داد:  

 نیان ونازار دختر عمواي  عزیزم ..پیرو خط امیر علي ..دندون پزشب   -
 ه پسر تخس و شیطون خانواده  گفت :  و دست اخر رو ب

  
                     

  
ایشتتونم ...عمو زاده بنده ...یکي از پزشتتکان حارق و زبر دستتت  و همه چي -

 تموم فامیل ..یکي یه دونه 
خونه  ...سرسبده خاندان موحد ها  ..جناب هیمن خان ..که ما  خیلي  بهشون 

 ارادت داریم  
 و پیمون امیر حسین بلند شد که هیمن گفت :  خنده جمع از تعریف پر

 نه خوبه ...شیطون بودي ..شیطون ترم شدي   -
شو بلند کرد و روي  ست سته بود د ش سین که در کنارم ن به خنده افتادم که امیر ح

 شونه ام گذاشت و 
 گفتم :  

 ایشونم همسر عزیزم ..آوا   -
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   عمو و زن عموش غرق لبخند و مهربوني بهم خیره شدن 
 که زن عموش رو به امیر حسین گفت :  

با تماس مادرت خونه رو دادم کارگرا حستتابي تمیز کردن ...همه چي اماده و -
 مهیاست ..مي دونم 

 حسابي خسته راه هستید ..بهتره برید و کمي استراحت کنید   
 یهو هیمن با خنده گفت :  

باره ..عین هو ابر  دونستن نمي خواد مادر من ..خواب از چشماشون داره مي-
 بهار ..نیگا  

امیر حستتین با لبخند بهش خیره شتتد که هیمن خودشتتو زد به اون راه و از من 
 پرسید:  

 خانوم دکتر زبون کردي رو که به همت عمو زاده جانمان یاد گرفتید دیگه ؟  -
 نگاهي به جمع مشتاق انداختم و گفتم :  

 نه متاسفانه   -
امیر حسین با خنده تکون داد و به زبان کردي گفت هیمن سري از تاسف براي 

  : 
خوب پستتر خوب ..یکم بهشتتون کردي یاد مي دادي ...که یهو ما دو کلوم -

 حرف زدیم فکراي بد بد نکنه 
که  نه نمي دوني  باهات کردي حرف بزنم ... لب زده  ...مي دوني چقدر دلم 

 ...از بس فارسي حرف 
   زدي ..زبون مادریتم فراموش کردي 

 امیر حسین خنده اش گرفت و به فارسي گفت :  
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نه اینکه توي یه شتتهر دیگه  زندگي مي کني   و اصتتال نمي توني کردي حرف -
 بزني ...اینکه منتدر من 

 بودي تا بیام باهم کردي حرف بزنیم   
 نیان به خنده افتاد و گفت :  

 غصه نخور تا اخر عید کلي یاد مي گیري   -
 رش براي اریت کردنش گفت :  هیمن رو به خواه

  
                     

  
اره به خدا به تالش شبانه روزي شما ... تا خانوم دکتر بخوان کردي یاد بگیرن -

 ..فکر کنم زبان 
 مادریشم فراموش کنن  

نازار که بهشتتو مي خورد از نیان بزرگتر باشتته با لبخند ملیحي رو به من کرد و 
 گفت :  

 یلي راحته ..هیمن داره شوخي مي کنه   نگران نباش خ-
 به خنده افتادم و گفتم :  

 ممنون ..خودمم خیلي دوست دارم یاد بگیرم ..  -
 هیمن که از شیطنش لحده کم نمي شد سرشو به سمتم چرخوند:  

حاال که دوستتت دارید از همین حاال شتتروب مي کنیم ...همین جمله اي که -
 گفتید مي دونید به کردي 
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 یشه ؟  چي م
 با خنده سرمو تکوني دادم که خودش با لهجه با نمکي گفت :  

ستتپاس .خوم زور هي اکم فیر بوم .امیرحستتینیش یارمتیم ا دا چون وظیفه  -
 یسي .  

ممنون ..خودمم خیلي دوستتت دارم یاد بگیرم ...امیر حستتینم کمکم مي کنه 
 چون وظیفه اشه ...  

 ه رودربایستي گفت :  همه به خنده افتادن که امیر حسین ب
 معلومه که وظیفه امه ..حتما یادش مي دم   -

 خنده جمع دوباره بلند شد که عمو گفت :  
هیمن انقدر اریت نکن بچه ها رو ...از گرد راه رستتیدن خستتته ان ...بذار تا -

 ظهر کمي استراحت کنن ...  
 چه اریتي اقا جون ...؟من فقط نیتم خیره   -

 ز شیرین زبوني پسرش لذت مي برد رو بهش گفت :  دیالن خانوم که ا
 خوبه من مادرتم پسر..انقدر سر به سرشون نذار ..نوبت توام میشها   -

 هیمن خیلي ریلکس به عق  تکیه داد و گفت :  
بت من بشتتته مادر من ..اما کو .؟کي به فکرمه ؟....هیچ  من که از خدامه نو

 کس به فکر من نیست 
   -..هیچ کس 

 امیر حسین همین طور که مي خندیدم هیمن گفت :  من و 
 بفرما حرفمو باور نمي کنن که ...  -
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سین کمتر بود و تنها براي  سنش کمي از امیر ح سر زنده اي بود.. شوخ و  سر  پ
 خودموني کردن جمع 

 تالش مي کرد راحت باشه و مدام شوخي کنه  
  

                   
  
  

شت و با جمع را ستراحت تا قبل از ناهار کمي که گذ شده بودم براي ا حت تر 
 به عمارت کناري رفتیم 

...فاصتتله دو عمارت به اندازه       قدم از یب دیگه بود ..هیمن به همراه نازار و 
 نیان همراهیمون مي 

کردن ..خدمه از قبل چمدونهامونو به داخل عمارت برده بودن ..مقابل در که 
 رسیدیم هیمن که هنوز اثار 

 شیطونیشو داشت رو به ما پرسید:  
 هستید دیگه ؟   Ϳتا اخر عید انشا-

 امیر حسین لبخندي زد و نگاهي به من انداخت و گفت :  
 بستگي داره  -

 هیمن ابروهایي با گفتن اهان باال انداخت و ازم پرسید:  
 این بستگي گفتن یعني بستگي به ندر شما داره خانوم دکتر...  -
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 تادم که با لحني که کمي از شوخیش کاسته شده بود گفت :  به خنده اف
اگه تا اخر عید بمونید که خیلي خیلي خوشتتحالمون مي کنید ...ما این عمو -

 زاده جانمونو تازه گیر 
اوردیم ...دوستتتت داریم تا مدتي از وجود پر گوهر بارشتتون استتتفاده ببریم 

 ..وجود نازنین شما هم که جاي 
 خود دارد   

 گاهي به امیر حسین گفتم :  با ن
اب و هواي اینجا که عالیه ...به احتمال زیاد من ه*و*س کنم ...حتي بیشتتتر -

 از عید اینجا بمونم 
  

نیان و نازار لبخندي زدن و هیمن که شتتیطنتاش منو یاد یوستتف مي نداخت 
 گفت :  

  افرین حاال که قراره بمونید جمله اتو ن به زبون نازنین کردي بگید  -
  

ست بهم کردي یاد  ستم جلوي خنده امو بگیرم ..به زور مي خوا واقعا نمي تون
 بده ..اما خبر نداشت که 

 خودم از قبل اقدام به یادگیریش کرده بودم ..اونم دور از چشم امیر حسین   
...همه با بي انصتتافي بهم خیره شتتدن که با همون خنده به لبهاي امیر حستتین 

 چشم دوختم که برام 
 وم و شمرده شمرده جمله امو به کردي گفت :  ار
 او و هوا ایرا زور باشه . به حتم ه*و*س کم حتي له دواي عیدیش دانیشم  -
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سعي کردم جمله  شدن جمله اش ...براي کم نیوردن رو به هیمن  بعد از تموم 

 امیر حسینو به کردي 
 بگم   

دن ...احساس مي کردم دارم یه مصاحبه همه اشون با دقت داشتن گوش مي دا
 کاري مي دم ...  

با اینکه چندتا جا کلمه ها رو اشتباه گفتم و جاهایي تلفدهایي نادرست داشتم  
 ..اما جمله ام رو 

شون ..به زور چند کلمه اي که پنهاني از  شمکي رو به همه ا تموم کردم  و با چ
 توي اینترنت و کتاب 

 اد گرفته بودم  ازش  پرسیدم :  راهنماي زبان کردي که ی
   -با ارفاه چند ؟(-له ي بوخشي و چن ؟)

همه دهن باز بهم خیره شتتدن ...مي دونستتتم لهجه ام افتضتتاحه ...اما بازم 
 مندورمو رسونده بودم 

 ..تعج  بیشتر از این  بود که این کلمه رو بلدم 
ست ارم و قرار نیهیمن که فهمیده بود منم بخوام شیطون بشم دربرابرش کم نمی

 تو  یاد گیري زیان 
کردي   پا پس بکشتتم ..دستتتي به گردن و موهاش کشتتید و ستتري تکون داد و 

 گفت :  
 با ارفاه من که بهتون مي دم        -
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 با خنده گفتم :  
 خدا روشکر استاد من نبودید و گرنه هیچ وقت پزشب نمي شدم   -

 با تعج  و گله ازم پرسید:  
 سین از من بهتره ؟  یعني امیر ح-

 غزق خنده جمع ... خیره به چشماي شیطونش گفتم :  
 اتفاقا امیر حسین دوبار منو از درسي که باهاش داشتم  انداخت  -

هر ستتته تاشتتون با تعج  به لبخند من و امیر حستتین  نگاه کردن که هیمن 
 متعج  رو به امیر حسین 

 گفت :  
 کرمتو شکر   -

 همشون گفت :   امیر حسین با خنده به
 به خاطر  خودش بوده ..باور کنید   -

 هیمن با تاسف سري حین خنده تکون داد و گفت : 
 الحم  که امیر حسین موحدي   -

که  باوري براي این نا با  نام  یدم او ند هاي متعجبشتتون فقط خ گاه دربرابر ن
 استراحتي داشته باشیم زود 

 خداحافدي کردن و رفتن  
  

داخل این یکي عمارت هم قشتتنگ بود البته نه به اندازه عمارت کناري ... به 
 احتمال زیاد به خاطر 
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ستتاکن نبودن کستتي در اینجا زیاد براشتتون مهم نبوده که داخلش چطور باشتته 
 ..هرچند  چیزي هم کم 

 نداشت ..در واقعه نسبت به عمارت کناري این فکر به رهن ادم مي رسید ...  
اال اتاق خوابها قرار داشتتت و پایین یه ستتالن بزرگ و مجلل بود که در طبقه ب 

 حس خوبي رو بهم منتقل 
 مي کرد   

همراه امیر حستتین از پله ها باال رفتیم ...مقابل در یکي از اتاق ایستتتاد و درو  
 اروم باز کرد...یه اتاق 

از   ستتینبزرگ با یه تخت دو نفره زیبا و تو چشتتم  ..وارد اتاق که  شتتدم امیر ح
 پشت سر گفت :  

 االن صبحونه رو هم  میارن ...  -
 به سمتش چرخیدم :  

 من که زیاد گشنه ام نیست   -
 لبخندي زد و گفت :  

 بخور ..هنوز حالت کامل خوب نشده ...  -
یاد کبودي صورتم افتادم  و دستمو اروم روش گذاشتم و با خنده ازش پرسیدم 

  : 
 ر مي دونن ؟  قضیه پرت شدنمو تو استخ-

 سرشو تکون داد و گفت :  
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اگه چیزي ازت نپرستتیدن و نگفتن ...براي اینکه فکر کردن یادآوریش برات -
 ناراحت کننده است و ممکن 

 اریت بشي   
کتف و شونه ام یهو کمي از درد تیر کشید..دستمو اهسته روي شونه ام گذاشتم  

 و لبه تخت 
 ال سرم ایستادو  پرسید:  نشستم که نگران به سمتم اومد   با

 جایت درد مي کنه ؟  -
 دستمو با وجود درد از روي شونه ام برداشتم و ازش پرسیدم :  

 چرا اسماي شما کردي نیست ولي اسم پسر عمو و دختر عموهات کردیه ؟   -
 خیره نگاهم کرد و متوجه شد که دلم نیومده نگرانش کنم   

ي شونه ام گذاشت و حین اروم ماساژدادن دستاشو بلند کرد و سر انگشتاشو رو
 شونه هام  گفت :  

پدرم این اسما رو بیشتر دوست داشته ...هرچند خودم دوست داشتم یه اسم -
 کردي داشتم 

چشمامو اروم بستم ..از این همه نزدیکي باز داشت دلم هوایي میشد که چشم 
 بسته براي رد گم 

 کني پرسیدم :  
 سي نیومده بودن چرا؟  خانواده عموت براي عرو-
  

کي از  - ی یس  هم رئ موم  ع مده ... تازه او بود... ن یران  من ا ی ه قع  مو اون 
 بیمارستاناي اینجاست  ..یکم 
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ستترش شتتلوه بود و بیمارم زیاد داشتتته ... نمي تونستتت بیاد ..خیلیم ناراحت 
 بودن که نتونستن بیان  

 سعي کردم لبخند بزنم :  
 ربونن ..درست مثل خانواده شما   خانواده عموت خیلي خوب و مه-

ساژمي داد بهش  شونه هامو ما شت  ..اروم پلکهامو باز کردم و همونطور که دا
 خیره شدم ..لبخندي زد 

 و گفت :  
یایم ...گوش نکردي - هت گفتم ن یه دوش اب گرم بگیري ...بهترمیشتتي ..ب

 ....هنوز حالت خوب نیست  
  

 :   شیطون شدم و براي عوض کردن بحک گفتم
 اب و هواي اینجا معرکه اس پسر ...چرا نمي اومدیم ؟ ...دلت میاد؟  -

سراغم  ستن  شت اون حس خوا شد...دوباره دا شمام خیره  به خنده افتاد و به چ
 مي اومد و بهم غلبه 

 مي کرد ..  
شونه هام  شو از روي  ستا شت تغییر مي کرد که د سینم کم کم دا نگاه امیر ح

 برداشت  ... نفسي 
 ون داد و کمي ازم فاصله گرفت و به سمت پنجره رفت و گفت :  بیر

   -یه دور روزي اینجا بمونیم بعدم بریم ویالمون ...
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سرشو به سمتم چرخوند..اما  من که هنوز توي اون خلسه قرار داشتم  و کمي 
 گر گرفته بودم نگاهمو 

 به زمین دوختم و گفتم :  
 خوبه   -

سعي کرد کمي جا به جاش کنه ...حس عجیبیه  دستشو به سمت یقه اش برد و
 در کنار کسي 

باشي و نتوني که  لمسش کني ..در حالي که براي دو محرم این کار اسون ترین 
 کار دنیاست 

 ..همونطور خیره به زمین یه دفعه شالم از روي سرم برداشته شد  
ند لبخ متعج  ستترمو بلند کردم و بهش خیره شتتدم ...کتشتتو در اورده بود و با

 نگاهم مي کرد که گفت :  
 پاشو برو یه دوش بگیر ...  -

خیره به نگاهش ..چند ثانیه بعد نگاهمو  ازش گرفتم و دستتتي به موهاي جلوم 
 که مقداریش  روي 

صورتم ریخته بودن کشیدم  و از جام بلند شدم و بي حرف به سمت چمدونم 
 رفتم ...  

  
  *** 
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به شتتتدت وقتي  تاق نبود ....خواب  مدم امیر حستتین توي ا از حموم در  او
 چشمامو به بازي گرفته بود 

سته ام و خوابم میاد..کوفتگي  ...تازه بعد از دوش گرفتن فهمیده بودم چقدر خ
 بدنمم انگار تازه خودشو 

 نشون مي داد  
ر ببه سمت تخت رفتم ...حوصله پوشیدن لباسامو نداشتم همونطور روبدوشام

 به تن و حوله اي که به 
موهام بستتته بودم ..پتو رو کنار زدم و با نگاهي به ستتاعت و زماني که  تا ظهر 

 داشتیم  بي معطلي 
 براي یه خواب راحت زیر پتو خزیدم و سرم به بالش نرسیده به خواب رفتم ...  
انقدر جام راحت و نرم بود که دلم نمي اومد از این خواب شیرین دست بکشم 

 ..و بیشتر سرمو توي 
بالش فرو مي بردم ...جال  این بود که در تمام مدت احستتاس مي کردم بوي 

 ادکلن امیر حسین توي 
 بینیمه  و وجودشو در کنار خودم حس مي کنم ..  

کمي بدنمو جا به جا کردم و ستترمو چرخوندم که بو بیشتتتر شتتد ..لبخندي به 
 لبهام اومد و به سمت بو 

شمامو باز پهلو کردم که ی شت چ ستي روي بازوم قرار گرفت ... با وح ه دفعه د
 کردم   
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نگاه امیر حستتین درستتتت رو به روم بود اونم روي تخت خوابیده بود..اما با 
 چشمهاي باز .. بهم چشم 

 دوخته بود...هیچ فاصله اي بینمون نبود ..  
سي به ل سو شت لبخند نامح ستش روي بازوم بود و نگاه ازم بر نمي دا هاش بد

 اومد و گفت :  
 ترسوندمت ؟  -

هنوز گنگ نگاهش مي کردم که ستتریع به خودم اومدم و به زور لبخندي زدم و 
 گفتم :  

 موقع خوابیدنم نبودي ..یهو چشم باز کردم و دیدم اینجایي تعج  کردم -
 باز داشتم از خود بي خود میشدم که ازم پرسیدم :  

 شونه ات هنوز درد مي کنه ؟  -
ستم نگاهي به شونه ام بندازم که دیدم یقه روبدوشامبرم کمي پایین رفتم و خوا

 شونه برهنه امو به 
نمایش گذاشتتته ..رنگ پریده ..نگاهمو ازش گرفتم  و با دستتتت دیگه ام به 

 سختي کمي باال کشیدمش  
 و خیره به پیرهنش گفتم :  

 نه  -
سر انگشتاش روي  گونه امو لمس کرد و دستشو از روي شونه ام برداشت و با 

 گفت :  
 پماداتو به موقع استفاده کن که زودتر صورتت خوب بشه ...  -
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شماش تمام حاالت درونیمو لو داده  صورتم در مقابل چ شب تغییر رنگ  بي 
 بود  ...  

 انقدر خسته بودي که صبحونه هم  نخوردي   -
س ساعت  شدم که به بهانه  شتم از این همه نزدیکي دیوونه مي  سمت دا رمو به 

 ساعت روي دیوار 
 چرخوندم و گفتم :  

  
                  

  
 واي چقدر خوابیدم   -

نگاهم به دیوار بود که تخت تکوني خورد و امیر حسین از لبه تخت بلند شد و 
 گفت :  

هیمن بعد از ظهر مي خواد ما رو ببره یه جاي خوب ..پاشو خواب بسه دختر -
  ... 

کرد و تمام حرفاش پشتتت به من مي زد ...به ستتمت در مي دیگه نگاهم نمي 
 رفت ...  

تو جام نیم خیر شتتدم و تند یقه روبدوشتتامبرم رو مرت  کردم ..حوله از روي 
 سرم افتاده بود و موهاي نم 

 دارم از اطراف اویزون شده بودن   
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ضا با انرژي  شدن براي تغییر ف شوندم و حین بلند  سمت لبه تخت ک خودمو به 
 تم :  گف
 پس زود اماده شم ...خیلي گشنمه ...  -

سعي کرد لبخند بزنه ..منم همین کارو کردم که  سمتم چرخوند ... شو به  سر
 گفت :  

 پس تا اماده بشي من پایین منتدرتم   -
 با همون لبخند  و صورت رنگ پریده ..سري تکون دادم و اونم پایین رفت   

سمو با حالي منقل  بی شیبا رفتنش ..نف شونیم ک ستي به پی دم رون دادم ... و د
 ....دیگه نمي تونستم 

 در برابرش مقاومت کنم ...  
کم اورده بودم ...از حال امیر حسینم بي خبر بودم ...اما اینو خوب مي فهمیدم 

 داره ازم دوري مي کنه 
سرم اومده بود ..وجودش  ست مثل خودم ...نمي فهمیدم چطور این بال  ...در

 هم ارامش مي در کنارم ب
داد...طوري که اگر نبود یه چیز گم شتتده داشتتتم ..یه گمشتتده اي  که دل مي 

 خواست لمسش کنم تا 
 باورش کرده باشم ...تا ازش سیراب بشم   

  
  *** 

بعد از ناهار که همه اش هیمن مار رو مي خندوند و استتتراحت کوتاهي که 
 بیشتر به خنده و شوخي 
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و هیمن براي رفتن به جایي که هیمن گفته بود اماده  گذشتتت همراه نازار و نیان
 شدیم   

  
که مي  جایي  تاب نبود ...از اون ما و اف که خبري از گر قدر خوب بود  هوا اون

 خواست غروب  ما رو براي 
شهر برد ...هر پنج  ست ما رو به جایي خارج از  شهر ببره ... یکرا گردش توي 

 نفر توي ماشین هیمن 
 بودیم   

سینم جلو... ب*ه*ل دست من در ک شسته بودم و امیر ح شون ن نار دخترا و بین
 هیمن ..جاي گرفته بود...  

فا مي زدیم ..خیلي خونگرم و خودموني بودن و بر عکس  همراه دختر احر
 هیمن زیاد شیطون 

شهر  شین هاي  ساختمونها و ما ضاي خالي از  شین توي یه ف نبودن ...وقتي ما
 ... متوقف شد نگاهي 

  
                  
  

به بیرون انداختم ...درختاي سر به فلب کشیده ...و نرده هاي چوبي و اسبایي 
 که بعضي از سوار کارا 

 روشون نشسته بودن .. نگاهمو به خودشون جذب کردن   
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 نیان با خنده در ماشینو باز کرد و گفت :  
 ا اینجا بکشونه   هیمن معموال عادت داره مهمونا رو براي نشون دادن اسباش ت-

 امیر حسین به حرف نیان خندید و بعد رو به همین گفت :  
 اخرین باري که اسبمو دیدم فکر کنم سال گذشته بود  -

 هیمن عینب افتابیشو باال داد و روي موهاش گذاشت و گفت :  
 من اگه از دل عمو زاده جانم خبر نداشته باشم که هیمن نیستم   -

ه از ماشتتین پیاده شتتدم ...که نازار اروم بهم نزدیب شتتد و همراه دخترا با خند
 گفت :  

هیمن یکم عجوله ..ما مي گفتیم اول بریم شتتهرو بگردیم ... ولي اون زورش -
 به ما چربید و گفت ..اول 

 اینجا... بعد گشت و گذار تو شهر ..اونم توي ش    
 نیان شونه اي باال داد و براي اینکه هیمن بشنوه گفت :  

 اخه تو  ش  ... شهر دیدن داره ؟  -
 هیمن در ماشینو بست و راحت و با خنده گفت :  

روزاي دیگه رو که خدا ازمون نگرفته ...نیان جان ..جا به این خوبي..اب و -
 هواي عالي ...اینا رو از کجا 

 مي خواي  گیر بیاري ؟  
ه راست ما رو هر سه نفرشون یه جوري بودن ...منم تعج  کرده بودن که چرا ی

 اورده بودن اینجا 
....هرچند قصد... خوش گذروندن بودن ..پس چه فرقي مي کرد اینجا یا شهر 

 ..تازه اینجا خوش اب و 
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 هوا ترم بود ...   
نیان همراه هیمن و امیر حستتین به ستتمت دیگه اي رفت و بین راه ازشتتون جدا 

 شد و به طرف یکي از 
 سوار کاراي دختر رفت   

ازار هم به ستتمت نرده هارفتیم ...هر دو ارنجامونو به نرده ها تکیه دادیم من و ن
 و به اسبا خیره شدیم 

 ...از طبیعتش غرق لذت شده بودم که نازار سر صحبتو باز کرد:  
 واقعا امیر حسین تو رو دوبار از درسش  انداخته ؟  -

 نیم نگاهي بهش انداختم و لبخند به ل  گفتم :  
 غیر طبیعیه ؟  اره ..خیلي -

 شونه اي باال داد و به اس  سفید رو به روش با خنده خیره شد و گفت :  
 نه ...این پسر اخر رمانتیب بودنه  -
  

                  
  

 از حرفش خنده ام گرفت و با چشمکي  گفتم :  
بین خودمون بمونه ..اما منم به تالفي روي ماشتتین نازنینش ...با کلید.. خط 

   -تم انداخ
 دهنش از تعج  باز موند  و  بهم خیره شد   

 خنده ام بیشتر شد و گفتم :  
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 بهش نگیا..این یه رازه ..اگه بفهمه روي ماشین منم به تالفي  خط مي ندازه   -
 یه دفعه خنده اش شدت گرفت ... طوري که سرشو پایین انداخت و گفت :  

 اي شیطون ..پس بگو چطوري دلشو بردي   -
 دلم به حرفش خندیدم  :   توي

 راستش خیلیم بهم میایید ...از کي امیر حسینو مي شناسیي ؟  -
ارنجامو که همونطور روي نرده ها بود کمي بهم نزدیب کردم و دستتتامو توي 

 هم قالب کردم و گفتم :  
 از همون دوره دانشجویي  -

 :  خیلي براش جال  بود که امیر حسین با دانشجوش ازدواج کرده ..
راستتتش اون وقتا خیلي ستتخت گیر بود ..البته حقم داشتتت ..چون ما درس -

 نمي خوندیم ...  
 سرشو با محبت تکوني داد و گفت :  

 اما ما از امیر حسین شنیدم از بهترین دانشجوهاش بودي   -
 لبخند خجولي زدم و گفت :  

 خواسته ازم تعریف کنه و گرنه دلش از دستم خوونه   -
 حرفم خندیدم :   هر دو به

کم پیش میاد امیر حستتین بخواد تعریفي از کستتي یا چیزي بکنه ...من که به -
 شخصه  یادم نمیاد افا...  

شد و براي جمع و  سریع رنگ به رنگ  ست بزنه  یه لحده از حرفي که مي خوا
 جور کردن حرفش گفت :  

 معذرت مي خوام ..مندورم اینکه  -
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 وده ..لبخندي زدم و گفتم :  مي دونستم مندورش به افاق ب
 براي این چیزا خودتو ناراحت نکن ...مي دونم مندوري نداشتي ...  -

 و با مکثي :  
 ولي  اینجا خیلي قشنگه ...ادم از تماشاش سیر نمیشه -
  
  

که همراه  که امیر حستتینو دیدم  ته ... لبخندي زد  که زده بود... گرف از حرفي 
 هیمن در حالي که افسار 

 اس  رو گرفته بودن اروم به سمتمون مي اومدن ..  دو 
نیان هم با دیدنشتتون با روق به طرفمون اومد ...امیر حستتین و هیمن لباس 

 عوض کرده بودن ..در واقعه 
 هر دو شلوارا شونو عوض کرده بود و چکمه هاي ساق بلندي به پاشون بود  

شلوار کرم رنگش با پی شدم ...  سین خیره  سفیدي که ببه تیپ امیر ح ه تن رهن 
 داشت جذابترش کرده 

 بود   
وقتي بهمون رستتیدن ما اینور نرده ها  و اونا اونور نرده هاي چوبي بودن  که 

 هیمن با لبخند رو به من 
 گفت :  

براي عروستتیتون که نتونستتتیم بیایم ..مي دونم هر بهانه اي هم ...بیارم قابل -
 قبول نیست اما براي کم 
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 هدیه ازدواجتون    کاریم و البته
 دست بلند کرد و دستي به یاالي اس  کشید و گفت :  

   --این اسبو از طرف ما قبول کنید ...
 با شگفتي نگاهش کردم  ..خنده اش گرفت :  

 یه مربي خوبم که داري ...من خودم سوارکاري  رو از امیر حسین یاد گرفتم   -
شدم ...باورم سیاه  رو به روم خیره  س   شمب  به ا شد که نازار همراه  چ نمی

 بامزه اش با ارنجش 
 ضربه ارومي  به بازوم  زد و گفت :  

 نمي خواي امتحان کني؟  -
 خنده ام گرفته بود که خیره به اس  گفتم :  

 واي ممنون ...نمي دونم ...راستش تا حاال اصال سوار اس  نشدم   -
 نیان نگاهي به لباسام انداخت و گفت :  

شي دیگه دلت نمیاد براي یه  سوار ب سات خوبه ...زود باش ..اگه   ساده لبا دور 
   -بیاي پایین 

 با هیجان و خوشحالي به امیر حسین نگاهي انداختم که با خنده گفت :  
 زود باش ...به امتحانش مي ارزه   -

دیگه وقتو تلف نکردم ..با وجود درد تو شونه ها و  کمرم خم شدم و از زیر نرده 
 کردم هیمن افسار عبور 

 اسبو نگه داشت  و امیر حسین اومد تا کمکم کنه که سوار اس  بشم   
استت  بلند و کشتتیده اي بود...براي همین توي نزدیب شتتدن به استت  تردید 

 داشتم ...اما براي حفظ ابرو 
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 ...به ظاهر بر ترسم غلبه کردم ..و با یه نفس عمیم به اس  نزدیب شدم ...  
  
  

سم انگاهي به ر سبیدم و  پامو  Ϳکاب انداختم و با یه ب سبو چ ست زین ا با یه د
 توي رکاب گذاشتم و 

خودمو به ستتمت باال کشتتیدم که  امیر حستتین از پشتتت ستتر کمرمو گرفت و 
 کمکم کرد که راحتر باال برم   

س   شت افتادم ..که  یه دفعه ا سته بود ..به وح ش از ارتفاب بلند ي که روش ن
 ز تکوني خورد.... ا

....ترس خم شتتدم و استتبو محکم چستتبیدم  ... امیر حستتین  لبخندي زد و با 
 ارامش گفت :  

 نترس عزیزم ...من اینجام ... ...  -
سار  سین اف شتم ... امیر ح شده بود و همش ترس دا سترس بهم م*س*تولي  ا

 اس  خودشو به هیمن 
    داد و افسار اس  منو خودش گرفت و وادار کرد که اس  حرکت کنه

حرکت گردن استت  و بدن گرمش هنوز بهم استتترس مي داد اما کمي بعد در 
 حالي که امیر حسین 

سین عق  عق  راه مي رفت  س  خوشم اومد ..امیر ح سبو راه مي برد...از ا ا
 و روش به سمت من و 

 اس  بود  ..  
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هیمن و نیان و نازار هم  بهمون خیره شتتده بودن ..ازشتتون که کمي دور شتتدیم  
 پرسید:   ازم

 دیگه نمي ترسي ؟  -
 با دو دست گردن اسبو محکم چسبیده بودم 

 یه وقت منو نندازه ؟  -
 از ته دل خندید و گفت :  

افسارش دست منه ..نترس ...یکم که راه بره .. کم کم خوشت میاد و ترست -
 مي ریزه  

  برگشتم و نگاهي به اس  سفیدي که کنار هیمن بود انداختم و پرسیدم : 
 اون اس  توه ؟  -

 مراق  حرکتاي اس  بود که کمي بهم نزدیب شد و گفت :  
 اره ..اسمش پریه  -

 با تعج  پرسیدم :  
 چي ؟  -

 تکرار کرد:  
 پري ...  -

 دوباره برگشتم و به اس  سفید و یاالي بلندش خیره شدم و گفتم :  
 بهشم میاد..خیلي نازه ..اینجا مال هیمنه ؟  -

 داد و دستي به گردن اس  کشید :   سرشو تکوني
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صت کنه میاد و  ست ...زیاد نمي تونه بیاد اما هر وقت که فر سبا شم ا اره ...عا

 بهشون سر مي زنه 
   -....بیشترم به خاطر من و دادن هدیه اش اول اوردمون اینجا 

 سرمو چرخشي دادم و به اطرافم نگاهي انداختم :  
 لي قشنگه ....چطور دلتون اومد اینجا رو ول کنید و بیایید تهران ؟  اینجا خی-

 لبخندش پر رنگتر شد و ازم پرسید:  
 اسمشو مي خواي چي بزاري؟  -

حاال که کمي از ترسم ریخته بود دستي به یاالي اس  با فاصله کشیدم و گفتم 
  : 
 واقعا این اس  مال منه ؟  -

 دیه منه ..براي اریت کردنم گفت :  وقتي دید هنوز باور نشدم این ه
 نه فقط براي دوساعت مال تو ه ...  -

گنگ نگاهش کردم ...امروز امیر حستتین خیلي راحت مي خندید که با خنده 
 بي غل و غشي گفت :  

 پس چي که ماله تو..درست مثل پري که ماله منه  -
راتم از حرفش روق کردم و از اینکه احستتتاس مالکیت به استتت  مي کردم ج

 بیشتر شد و اینبار راحت تر 
 ..به یالش دست کشیدم و گفتم :  

 عین ش  سیاهه ...  -
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 افسارو توي دستشو جا به جا کرد و گفت :  
 پس اسمشو بذار شبرنگ ..یعني اس  تمام سیاه   -

 خندیدم و گفتم :  
 چند وقت به چند وقت میاي اینجا ؟ -

 شیطون شد و گفت :  
 راي اینجا تنگ شده ؟  هنوز نرفته دلت ب-

 با همون خنده خیره به اس  گفتم :  
 دلم براي شبرنگ تنگ میشه   -

 بعد از یه دور کامل به هیمن و نیان ونازار نزدیب شدیم که امیر حسین گفت :  
یکم که تمرین کني کم کم خودت راه مي افتي ...حاال دوستتتت داري استتبو 

   -بتازوني ؟
 نوز هیچي بلد نبودم و مي گفت اسبو بتازون   با ترس بهش خیره شدم ..ه

  
                 

  
از رنگ پریده روي صورتم غرق خنده شبرنگو نگه داشت و افسارشو  به هیمن 

 داد و رو بهش گفت :  
 هنوز اونور دشت مال خودته ؟  -

 هیمن با خنده شونه اي باال داد و گفت :  
 ه ...تا مي توني اسبتو بتازون   پس خبر نداري ..از قدیمم بزرگتر شد-



wWw.Roman4u.iR  1838 

 

شید و همون موقع به طرف  س  ک ستي به بدن ا سار پري رو ازش گرفت و  د اف
 من که روي اس  بودم 

 برگشت و گفت :  
 با یه سوارکاریه حرفه اي چطوري ؟  -

سرعت  سم اونم اگه بخواد با  س  مي تر شد جلوي اینا گفت از ا حاال مگه می
 بدوه   

به روم نمي اوردن ...که امیر البته رنگ صتتورت م ...همه چي رو لو داده بود و 
 حسین کمب کرد تا پیاده 

 شم  
شدن ازش  پا توي رکاب با یه  س  و مطم ن  سي زین ا سین بعد از برر امیر ح

 جهش سوار پري شد 
 هیمن نگاهي به پشت سر امیر حسین انداخت و گفت :  

 تا یه ساعت دیگه بر مي گردید؟  -
 ن سر ي تکون داد  و دوباره همه جاي اسبو وارسي کرد   امیر حسی

 مونده بودم چرا افعال جمع به کار مي بردن ..من که پیاده شده بودم   
شو از توي رکاب در اورد و رو به من  سین پا هنوز در گیر افکارم بودم که امیر ح

 گفت :  
 بدو آوا   -

ب یان  نازار و ن گاهش کردم ...هیمن و  گاهم مي کردن هول کرده  ن ند  ن ا لبخ
 ..تازه دوهزاریم جا افتاده 
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 بود...  
در برابر نگاهاشتتون براي ضتتایع نشتتدن  امیر حستتین ...به ناچار جلوشتتون به 

 سمت اس  رفتم و به ظاهر 
 لبخندي زدم و براي در رفتن از سوار شدن گفتم :  

 خوب بذاریم براي یه روز دیگه ..پریم اریت میشه   -
 ه تا ته ماجرا رو خونده بود با لبخند شیطوني گفت :  امیر حسین ک

 نگران پري نباش ...تازه من دلم مي خواد امروز سوار کاري کنم   -
 و دستشو به سمتم دراز کرد...  

نفسمو نگران بیرون دادم و بهش نزدیب شدم ....نگاهش شیطون تر از همیشه 
 بود  دستمو بلند کردم 

 پامو توي رکاب گذاشتم   و دستشو گرفتم و همزمان  
  

                  
  

از پشتتت ستتر هیمن هم نزدیکم اومد که هوامو داشتتته باشتته ..اما امیر حستتین 
 خودش دستمو باال کشید 

شو دور کمرم انداخت  و مثل پر گاه منو بلند کرد و  ست سط راه اون یکي د و  و 
 جلوي خودش روي پري 

اونم جلوي بچه ها  ...فقط تونستتته بودم نشتتوند ..دیگه نفستتم باال نمي اومد 
 حین سوار شدن پاهامو 

 جا به جا کنم   
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سرم کامال زیر  ضعیت   سرو گردن ازم بلند تر بود ....در این و سین یه  امیر ح
 چونه اش قرار مي گرفت 

شو از دو طرفم رد کرد و  ستا سعي مي کردم زیاد به بچه ها نگاه نکنم ..که د ...
 رو افسار اسبو گرفت و 

 به هیمن گفت :  
 تا یه ساعت دیگه همینجائیم   -

 هیمن با نگاه شیطوني رو بهمون گفت :  
 ما هم همین  اطرافیم ..راحت باشید ...زیاد عجله نکنید ...  -

 و رو به من :  
سواري لذت ببرید...و دیگه دلتون نیادکه از - سابي از این  بهتون قول مي دم ح

 اینجا برید 
ت دادم امیر حستتین با کشتتیدن افستتار استت  به ستتمت راستتت اب دهنمو قور

 جهت حرکتو تغییر داد و 
 اروم اسبو از محوطه خارج کرد ..  

سیم  سین فرو رفته بود م و ن صدام در نمي اومد ...کامال توي ب*ه*ل امیر ح
 خنکي از مقابل صورتمو 

اده لرز افتنوازش مي کرد ..از ترس و این همه نزدیکي به امیر حستتین ...تنم به 
 بود..حتي این نسیم 

سین توي  صداي امیر ح شده بود که  سرما توي وجودم  ساده هم باعک ایجاد 
 گوشم پیچید..لبهاشو به 
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 گوشم نزدیب کرده بود:  
 سردته ؟  -

 داشتم خودم رسوا مي کردم ..متوجه لرزش بدنم شده بود:  
   -نه یکم  به ندرم هوا سرده 

 نستم لبخنداي شیطونشو ببینم :  از همین پشت سر هم مي تو
 مطم ني هوا سرده ؟ ...اما به ندر من که هوا عالي عالیه  -

شتم از  سخ دادنش  ندا شده بود ...حتي جوابي براي پا سخت  شیدن  نفس ک
 حصارهاي  چوبي  خارج 

 شده بودیم ...و یه دشت سر سبز پیش رومون بود   
خم کرد...لبه هاي شالم از دو امیر حسین چسبیده به من سرشو کمي به سمتم 

 طرف اویزون شده 
 بودن و با ورزش باد یه این طرف و اونطرف مي رفتن  

 محکم بشین .. لذت اس  سواري به تازوندنشه ...  -
لرزم بیشتر شد ..گاهي لبه هاي شال خیلي باال مي رفت و از روي گردنم کنار 

 مي رفت که قبل از 
لبهاي گرمشتتو روي گردنم گذاشتتت و  تازوندن استت  بي هوا امیر حستتین

 ب*و*سه نرمي به روي گردنم 
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ضربه پاهاش  ستخونم به یکباره نفور کرد و همزمان با  سرما تا مغز ا شوند ... ن
 به بدن پري سرعت پري 

 رو زیاد کرد ..  
از ترس چشمامو بستم و بیشتر توي آ*ه*و*ش امیر حسین فرو رفتم ..سرعت 

 زیاد شده  بود  اس 
 صداي امیر حسین  با صداي باد یکي شده بود:  

 نترس .. چشماتو باز کن   -
 وقتي دید هنوز ترس دارم و چشمامو باز نمي کنم باز حرفشو تکرار کرد:  

 چشماتو باز کن اوا ...من پیشتم ..نترس  -
ردم ک شتالق باد به صتورتم هم ترستو بیشتتر کرده بود...که به زور پلکهامو باز

 ..پري به سرعت مي تاخت  
 و صداي نفس  زدنهاشو مي شنیدم    

سبو گرفته بود و منو  سار ا سین بود که اف ستاي امیر ح تنها چیزي که مي دیدم د
 بین بازوهاش جا داده 

 بود صداش پر از خنده شد :  
 دختر لذتشو ببر..انقدر ترسو نباش   -

 حرصم گرفت ..داشت دستم مي نداخت :  
 لین باره ...مسلمه که مي ترسم ..پري هم خیلي تند داره مي ره  او-

 صداي خنده اش اوج گرفت :  
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اولین بار و دومین بار نداره که دختر  ...فقط نباید بترستتي ...تازه پري استت  -
 ارومیه ..مثل شبرنگم 

 سرکش نیست   
ز رو به از اریت کردنم لذت مي برد ....هر دو به خاطر سرعت پري و بادي که ا

 رو مي وزید  مجبور بودیم 
 بلند حرف بزنیم :  

 براي همین به من دادینش ؟  -
 بلند خندید....  

 خنده ام گرفت ...شیطونیاشو دوست داشتم ...  
  

  *** 
یب ربع بعد ...امیر حستتین اروم پري رو از تب و تا انداخت و ستترعتشتتو کم 

 کرد ...پري حاال اروم راه مي 
 س نمي زد ...  رفت و دیگه نف

اطرافمون ستتر ستتبز  و جاي جاش درختایي بلندي بود  که کنار هم دستتته اي  
 قرار گرفته بودن  

  
                    

  
شم اومده بود و  سوار کاري خو ضاي رو به روم بودم ... تازه از  شاي ف محو تما

 ازش لذت مي بردم که 
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 امیر حسین ازم پرسید:  
 چطور بود ؟  -

 به لبام اومدو گفتم :  لبخند 
 عالي بود ...هرچند اولش یکم ترسناک بود   -

صداي خنده اشو شنیدم ... لبخندم پر رنگتر شد و نگاهم به دستا و انگشتاي 
 کشیده اش افتاد ..  

.توي دوره دانشتتجویي وقتي مي خواستتتت مطلبي رو روي تخته بنویستتته به 
 دستاش خیلي خیره مي 

شه ...در حالي که شدم ..چون خوشم مي اوم شته با شیده دا شتاي ک د مرد انگ
 یوسف برعکس امیر 

 حسین چنین انگشتایي نداشت و کمي از امیر حسین هم قدش کوتاهتر بود   
به یاد خنده هاي زیر زیرکي و شیطون بچه ها  با لبخند از امیر حسین همونطور 

 که اسبو اروم راه مي 
 برد پرسیدم :  

 نازار یعني چي ؟  -
 فسار اسبو کمي کشید و گفت :  ا

 یعني دوست داشتني ..نیان هم به معني ....لطیف و دلپذیر   -
 با لبخند :  

 و هیمن ؟   -
 خنده اي کرد و گفت :  
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 برخالف اخالق شیطون و پر سرو صداش یعني آروم  -
 خندیدم :  

 اسماي قشنگین ...  -
 از حرفم خنده اش گرفت :  

 خوشت نیاد ؟   تو چیزیم هست که ازش-
 ل  پایینمو گاز گرفتم و با خنده گفتم :  

اره ....اریت کردناتو  ..وقتي مي بیني چاره اي جز قبول کردن ندارم  و اریت -
 مي کني  

 راحت خندید:  
 خوب مي توني قبول نکني ...اجباري نیست که   -
  

                   
  

ین که منو به ظاهر از پشت در به حرکت سر پري چشم دوختم ..بدن امیر حس
 آ*ه*و*ش گرفته بود 

 حسابي گرمم کرده بود...و همین بهم ارامش مي داد که بي اراده گفتم :  
 ولي من دوست دارم ... که قبول مي کنم -

خودم از حرفم تعج  کردم ...چند لحده اي بینمون ستتکوت ایجاد شتتد فکر 
 مي کردم ادامه بحثو ادامه 

 عادالت عاشقانه و خوشم رو با حرفش بهم ریخت :  بده اما..تمام م
 قضیه مرگ بیمار..یوسف  کم کم داره مشخص میشه ...  -
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شیده  شو پیش ک شدن ...یه دفعه اي بحث شد و لبخندام بي رنگ  حالم دگرگون 
 بود  

یکي توي پرونده بیماراي یوستتفو دستتت کاري کرده ..پرستتتار بیچاره فقط از -
 م روي پرونده کارشو انجا

 داده ...یوسفم اشتباهي نکرده بود...هر دو قرباني شدن   
صلي  صر ا صورت مخفي انجام مي ده تا مق البته همینا رو  فعال پلیس داره به 

 پیدا بشه  
االنم توي بیمارستتتان کستتي از این موضتتوب  خبر نداره ...فقط من مي دونم و 

 دکتر تقوي و حاال تو  
  

 گه  حال خوش چند دقیقه قبلو نداشتم ...  کاش درباره اش حرف نمي زد دی
 تو به کسي که  شب نداري ؟  -

چهره غرق در خون یوسف جلوي چشمام رژه رفت و تنها سرمو تکون دادم که 
 بدون تغییري در صداش 

 گفت :  
ست - ستم ناراحت کنم ...کامال هم  درکت مي کنم ...پس نیازي نی نمي خوا

 تو خودت بریزي و تداهر 
ي کني ...فقط مي خواستتتم بدوني ....بهتره دیگه برگردیم ...زیاد روي به چیز

 اس  بودن برات خوب 
 نیست ...  

http://www.roman4u.ir/


 1847 عبور از غبار

توي خودم فرو رفته بودم ..اما همین فرو رفتن توي خودم ... باعک شد که امیر 
 حسین برداشت بدي از 

اه رحرکتم بکنه و دیگه حرفي نزنه و با کشیدن افسار اس  ..پري رو برگردونه تا 
 اومده رو برگردیم ...  

سین با  س  چند دقیقه اي رو  اروم راه مي رفت ...یهو  امیر ح همین طور که  ا
 حرص به پهلوي حیون 

ضربه پاي  سومین  شاره بود..با  ضربه زد .....پري که منتدر یه ا سته با پا  زبون ب
 امیر حسین سرعتشو 

ه بود ...و دیگه نمي زیاد کرد و شتتروب به دویدن کرد ...هوا خیلي ستترد شتتد
 تونستم تحمل کنم  

نازار قبل از اومدن به اینجا بهم گفته بود که  لباس گرم بردارم اما به خیال اینکه 
 عیده و هوا داره کم کم  

 گرم میشه توجهي به توصیه اش نکرده بودم ...  
چند لحده بعد ....از شتتدت ستترما بیشتتتر توي خودم  جمع شتتدم که متوجه  

 و سرعت اسبو حالم شد 
 کم کرد و گفت :  

  
                   

  
هواي اینجا حاال حاالها سرده ...باید یادت مي نداختم که لباس گرم برداري -

 ..هرچند  اگه مي 
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دونستتتم هیمن مي خواد مارو بیاره اینجا حتما لباس گرم خودم بر مي داشتتتم 
 ...یکم تحمل کن االن 

 مي رسیم   
افسار اسبو محکم گرفته بودن ...زردي و قرمزي انگشتاش  دستاي امیر حسین

 داشت بهم نشون مي 
 داد که با سکوت بي موقعه ام چقدر تونسته بودم ناراحتش کنم .......  

ستیم کلي از  ساعت بود ...در حالي که مي تون شتمون کمتر از یب  رفت و برگ
 کنار هم بودن  لذت 

 ببریم ...  
ص شاید این بهترین فر شیم اما ... شتر بهم نزدیب ب ستیم بی تي بود که مي تون

 نشده بود...کاش اصال 
 حرفشو پیش نمي کشید که من یهو سکوت نکنم   

سبو نگه  صلي  ا صار ا شدن به ح سیدیم ..قبل از وارد  سبا ر وقتي به محوطه ا
 داشت و خودش پایین 

حصار  اردپرید و دستي به گردن پري کشید و بدون نگاه کردن به من اس  رو  و
 کرد ...نیان و نازار توي 

 محوطه سوار اس  بودن ...  
هیمن هم تکیه داده به ماشتتینش با یکي که نزدیکش ایستتتاده بود حرف مي زد 

 ...با دیدنمون لبخندي 
 به لباش اومد و تکیه اشو از ماشین جدا کرد و به سمتمون اومد ....  
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سبو  سین ا سیده بود ..که امیر ح سمتم اومد و هنوز بهمون نر شت و به  نگه دا
 کمب کرد که ازاس  

 پایین بیام ...  
 هیمن عینکشو برداشت و رو به من گفت :  

 چطور بود؟  -
 نباید مي راشتم بفهمن که دلگیري بین من و امیر حسین به وجود اومده :  

عا ازتون - هدیه ي قشتتنگي بود ..واق جا برم ... یاد از این گه دلم نم عالي ..دی
 ...اگه مي دونستم  ممنونم

 اس  سواري انقدر لذت داره زودتر از اینا به فکرش مي افتادم   
 لبخندي رو به من و بعد چشمکي رو به امیر حسین زد و گفت :  

شت جمع کن و بیا اینجا که خانوم - شهر درند سایلتو از اون  دکتر جان پس  و
 دکتر دلش اینجا گیر کرده  

 تغییر کرده از اون حالت گرفته با خنده گفت :   امیر حسینم مثل من با ظاهري
تو فکر خرید یه خونه اینجا هستم .......اما براي ساکن شدن ..فکر نمي کنم -

 حاال حاالها بتونیم 
 بیایم ...  

 هیمن شونه اي باال داد و با همون لبخند گفت :  
 راستي چقدر زود برگشتید؟...گفتم دو سه ساعتي نمیایید...  -

 حسین اروم دستشو روي شونه ام گذاشت و گفت :   امیر
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 اوا هنوز زیاد حالش خوب نیست ...بهتره زیاد به خودش فشار نیاره   -

 فشار خفیف دستش رو شونه ام ...منو از خودم بیزار کرد   
پس بهتره بریم که شتتهر قشتتنگمون در انتدار خانوم دکتره ..خوب دوستتت -

 اول  کجا ها بریم ؟  دارید 
  

نگاهش به من بود..به امیر حسین که همچنان دستش روي شونه ام بود نزدیب 
 تر شدم  و گفتم :  

 من که اینجاها رو نمیشناسم ..پس امیر حسین بگه که کجا بریم   -
 هیمن با نگاهي مشکوک به چهره امیر حسین ..با لبخندي دندون نما گفت :  

 ر صادر شد..حاال شما امر بفرما  عمو زاده جان دستو-
 امیر حسین نگاهي به من انداخت :  

 خسته نیستي؟ ..مي تونیم فردا بریم   -
  

 نگاهم پر از شیطنت شد و گفتم :  
 نگران من نباش ..تازه من دلم مي خواد امروز برم شهرو ببینم -

 هیمن از ته دل به خنده افتاد و گفت :  
 نه خوشم اومد ...  -

شدن امی سوار  سینم خنده اش گرفته بود که در جواب اون حرفش که موقع  ر ح
 به اس  سر به سرم 
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 گذاشته بود ..باهاش شوخي کرده بودم 
 پس هر جا که خودت مي دوني بریم ...همه جا قشنگه و دیدنیه  -
  

 هیمن عینکشو به چشم زد و گفت :  
ه  خواهر جانمان  بگم کپس تا بري و لباستتتو عوض کني منم برم به این دوتا -

 بیان تا بریم  
 امیر حسین سري تکون داد و هیمن ازمون جدا شد که رو به من گفت :  

 اگه سردته برو تو ماشین ؟  -
 مي دونستم حالش هنوز گرفته است که زود گفتم :  

 ناراحتت کردم ؟  -
  

                    
  

 :   برگشت و بهم خیره شد ..اب دهنمو قورت دادم
 من ..من ...  -

 به زور خواستم لبخندي بزنم اما نشد و شد یه  تلخ خنده :  
بعضتتي وقتا اخالقم خیلي مزخرف مي شتتته ..معذرت مي خوام اگه باعک -

 ناراحتیت شدم ...گاهي اسم 
یوسف بي جهت ..بهمم مي ریزه ...باور کن دیگه بهش فکر نمي کنم ...اصال 

 ...فقط یه لحده یاد اون 
 ا افتادم ... روز
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 با ارامش چشماشو بست و باز کرد و گفت :  
 ناراحت نیستم   -

حاال که همه چي مي خواستتت بینمون خوب بشتته ..نیاید ناراحتي پیش مي 
 اومد:  

 پس چرا گرفته اي ؟  -
 دستي به موهاش کشید و با لبخندي گفت :  

ناراحت نیستتتم ..گرفته هم نیستتتم ...یکم خستتته ام ...امر- وزم خوب من 
 نتونستم بخوابم  

شه ...نگاه خیره اش براي چند ثانیه توي  شمام جمع ب شب توي چ نزدیب بود ا
 عمم چشمام ...وجودم  

کارم  با  گاهمو زود از ش گرفتم .. قت نیوردم و  ن طا گه  رو زیر و رو کرد ..دی
 نفسي بیرون داد و براي عوض 

 کردن لباساش ازم دور شد   
.بدم اومد..هنوز نتونستتته بودم اوني بشتتم که با خودم قرار از خودم از رفتارم ..
 گذاشته بودم ...ولي 

سف فکر نمي کردم ...خیلي وقت بود که  شته ام با یو واقعا هم به زندگي و گذ
 همه چي رو فراموش 

که  ناگوار بود  قدر تلخ و  یت این بود اون حوادث ان ما واقع کرده بودم ..ا
   یاداوریش هم ادمو عذاب مي داد
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سریع پریدم توش  شینو باز کردم و  سرما مي لرزیدم که در ما شتم از  کم کم دا
 ..یب ربع بعد همگي 

 براي رفتن اماده بودیم   
  *** 
  

گردش توي شتتهر و دیدن اون همه قشتتنگي بي نهایت عالي بود ...البته خیلي 
 جاها رو به علت محدود 

مان نتونستتتیم بریم و ببینیم ...مردمي خو گه مي بودن ز که ا نگرم و مهربون 
 تونستم هم کالمشون هم 

شت  شتر بهم خوش مي گذ شون پي مي بردم ...و بی شتر به خوب بودن شم بی ب
 ...هر چند سر همین 

 نفهمیدن زبونشون هم ..کلي  سر به سرم گذاشتن و بهم خندیدن  
هیمن مي خواستتت شتتام رو بیرون بخوریم اما نازار و نیان به یادش اوردن که 

 الن خانوم حسابي براي دی
 امش  تدارک دیده و نمي تونیم بیرون شام بخوریم ...  

بعد از سوارشدن توي ماشین اخالقمو درست  کرده بودم ...مي گفتم و شوخي 
 مي کردم و به اجبار 

 امیر حسین رو هم  به حرف مي کشوندم ... 
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نه انگار که ازم دلخور شتتده بود ...دوستتت اونم خوب رفتار مي کرد... انگار 

 داشتني ترین موجودي که 
قت  نه امیر حستتین بود ...جلوي دیگران هیچ و نه ازش تعریف ک ادم مي تو

 ناراحتیشو بروز نمي داد 
 ..راحت برخورد مي کرد و گاها شوخي هاي خنده داري هم  مي کرد   

سنگ تموم گذا شتیم دیالن خانوم .. زرگ با شته بود ...یه میز بوقتي به خونه برگ
 انواب غذاها ...که از 

شد ...خوشبختانه ادم بد غذایي نبودم و  سیر نمي  شون ادم  خوردن هیچ کدوم
 از هر چیز جدیدي 

شده بود که به  سین نگران پر خوریم  ستقبال مي کردم ...به طوري که امیر ح ا
 شوخي جلوي جمع 

 ر عید هنوز وقت داریم   بهم گفته بود سعي کن زیاد چاق نشي ..تا اخ
همون شتتت  نامزد نازار هم با خانواده اش با دعوتي که دیالن خانوم به خاطر 

 حضور ما ازشون کرده بود 
شتتام رو در کنار ما خوردن ..نامزد نازار ...هم دوره اي خودش بود... اونم کرد 

 بود ...یه مرد اروم و با وقار 
ش سالن دور هم که کامال به نازار مي اومد ..بعد از  ام که بزرگتر ها یب طرف 

 نشسته بود ما جونتر ها 
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شکچه  شومینه بزرگ خونه روي زمینه و روي ت سالن و نزدیب به  سر  هم این 
 هاي بزرگ و نرمي جا 

 خوش کرده بودیم ...دخترها یب طرف و پسرها یب طرف   
 از هر دري حرف مي زدیم ..احساس مي کردم باهاشون چندین ساله که رفت

 و اومد دارم و مي 
شناسمشون ...مخصوصا وقتي هیمن توي شوخیاش سر به سرم مي راشت و 

 منم کم نمي اوردم و 
جوابشو مي دادم  تا اینکه براي گرمتر شدن فضا هیمن پیشنهاد داد یه بازي که 

 مورد عالقش هم  
 بودو انجام بدیم ... 

 که برگشتتت انتدار هر براي همین براي چند دقیقه اي جمع رو ترک کرد..وقتي
 چیزي رو داشتم اال 

بطري کوچیکي که توي دستتتش بود ..نگاهي به امیر حستتین انداختم که از 
 شیطنت هیمن سري تکون 

 داد و به من خیره شد  
 بهش لبخند زدم که هیمن گفت :  

 من عاشم این بازیم ..رد خور نداره ...  -
دلیلش هم به خاطر حس برعکس هیمن من از این بازي خوشتتم نمي اومد..

 بدي بود که ناگهاني توي 
 وجودم زبونه کشیده بود..بطري رو وسط گذاشت و گفت :  

 حقیقت یا شجاعت ..مس له این است   -
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شونه  شت  شي ندا شده بود و خاطره خو نیان که قبال توي این بازي زیاد اریت 
 اي باال داد و گفتم :  

 من که نیستم ...  -
 ین بازي رو رد کنه که امیر حسین خیره به من گفت :  نازار هم خواست ا

شه ... قول مي دم هیمن - ش  نمی ش  که هزار  چرا؟اتفاقا بازي خوبیه ... یه 
 اریتتون نکنه  

 هیمن با خباثت خندید و رو به نامزد نازار گفت :  
 حسام جان ...امش  ش  ارزوهاست ..هر چه مي توني ازش حرف بکش  -
  

                  
  

 به حرفش خندیدیم که هیمن رو به من گفت :  
   -نخندید خانوم دکتر.... اخر شاهنامه همیشه خوش نیست 

ستتري تکوت دادم و به بطري خیره شتتدم که هیمن به عنوان اولین نفر بطري رو 
 چرخوند...دلم نمي 

 خواست سرش طرف من باشه که خدار وشکر به سمت نازار ایستاد  
 ص نگاهش کرد که هیمن ازش پرسید:  نازار با حر

 حقیقت یا شجاعت ؟  -
 نازار با نگاهي به جمع گفت :  

   -شجاعت 
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 نیش هیمن تا بنا گوش در رفت :  
پس بلند شتتو برو توي اتاق من و اون مار هفت ستترو با دو دستتتت  بردار و --

 بیار   
 رنگ از روي نازار پرید  
 هیمن خندید و گفت :  

 وسب بکش و بیار  خیل خ  یه س-
  

نازار باز بهش بد نگاه کرد خنده ام گرفته بود که هیمن ستتري از تاستتف تکون 
 داد و گفت :  

باشتته تنها تا ته حیاط برو یه دونه از اون گالي روي دیوارو بچین و بیار ..البته -
 حیاط پشتي  

 نیان دیگه طاقت نیورد و گفت :  
 ما؟    چرا همش دست مي راري رو نقطه ضعفاي-
 اي بابا اومدیم بازي کنیما ...  -

تو همین بین امیر حسین خم شد و بطري رو بیشتر به طرف نازار کشید و گفت 
  : 
 بچرخون   -

 نازار با حالي گرفته بطري رو چرخوند که دوباره رفت سر هیمن   
 هیمن راحت گفت :  

 حقیقت   -
 نازارم براي انتقام ازش پرسید:  
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 خانوم مطیعي کیه ؟  -

گوش همه امون تیز شتتتد ..هیمن که کمي رنگ به رنگ شتتتده بود  به ظاهر 
 خودشو به ارامش زد و 

 گفت :  
 معلومه دیگه ...همکارم توي بیمارستان ..  -

 نازار که بازي توي دستش افتاده بود با لبخندي به نامزدش پرسید:  
 مثال چقدر همکار ؟  -

 نده لپشو از تو گاز گرفت و گفت :  همین با خ
بار...قانون بازي رو یاد بگیر دختر ...حستتتام یه - یه بار ستتوال مي کنن نه دو

 خرده این چیزا رو بهش یاد 
 بده   

و بطري رو چرخوند همه خنده امون گرفته بود که ستتر بطري رفت طرف امیر  
 حسین   

س شدم ..لبخند ارومي زد و  شو بلند کرد و بهم خیره رنگم پرید و بهش خیره  ر
 شد که هیمن از ش 

 پرسید:  
 چندتا خانوم دکترو دوست داري ؟  -

http://www.roman4u.ir/


 1859 عبور از غبار

 همه زدن زیر خنده .... از جمله خودش ... که از هیمن پرسید:  
 محدوه تعیین کن ...از چندتا چند؟  -

 هیمن چشمي چرخوند و گفت :  
 از یب تا هزار   -

 بالفاصله امیر حسین جواب داد:  
 ارتا  هز-

شده بود که بطري  شون با خنده نگاهم کردن ..رنگ گونه هام قرمز  هر چهارتا
 رو چرخوند ....نمي دونم 

چطور چرخوند که بعد از ستته دور چرخیدن ستتر بطري رو  من ایستتتاد..خیره 
 نگاهش کردم و گفتم :  

 حقیقت  -
 لبخند محوي زد و ازم پرسید:  

 بوده ؟   بزرگترین تالفي که تو حقم کردي چي-
سوال نفهمیده بودم  شم دوختن ...مندورشو از این  شون با دقت به لبهام چ هم

 ..نگاهي به نازار 
 انداختم و یاد حرف ظهرم که بهش زده بودم افتادم و با سري سر افکنده گفتم :  

  
                

  
شجویي بعد از اینکه براي دومین بار منو انداختي ..رو ما- نت شیتوي دوره دان

 خط انداختم و یکي از 
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 الستیکاتو پنجر کردم   
هیمن دیگه نمي تونست جلوي خنده اشو بگیره ..عوضش امیر حسین با دهني 

 باز نگاهم مي کرد ..از 
 تو گرم شده بودم ...عج  زن و شوهري بودیم 

همه سکوت کرده بودن که دست جلو بردم و بطري رو چرخوندم ..بطري رو به 
 ...  هیمن ایستاد 

 امیر حسین همچنان متعج  نگاهم مي کرد که از هیمن پرسیدم :  
 خانوم مطیعي رو دوست داري؟  -

 همین سوال کافي بود که جو از خنده بترکه  و حرف منو یادشون بره   
 از خنده ریسه رفته بود که گفت :  

 خانوم دکتر داشتیم .؟...اخه این چه سوالیه ...؟  -
..هم شتترمنده امیر حستتین بودم هم مي خواستتتم شتتیطنتمو خنده ام گرفته بود

 بکنم :  
 سواله دیگه ... شما هم یه کلمه اره یا نه   -

 هیمن باحرص به امیر حسین که خنده اش گرفته بود نگاه کرد و گفت :  
 جواب نمي دم  -

 نیان دستشو گذاشت روي دهنش و گفت :  
   -یعني باور کنیم از دست رفتي هیمن ؟

 ب خنده فضا رو پر کرد و همین با خنده گفت :  شلی
   -اي بابا بازیتونو بکنید 
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سیدن ..که  شونو مي پر سواالت سر بطري بین بچه ها چرخید و بچه ها از هم  و
 باز نوبت به امیر حسین 

رسید که بعد از جواب دادن به نیان بطري رو بچرخونه ..اینبار هم سر بطري به 
 سمت من ایستاد و من 

 م :  گفت
   -شجاعت 

نگاهش نه لبخند داشتتت  و نه عصتتبانیت که با حالت رمزي بین بچه ها ازم 
 پرسید:  

   -حاضري به خاطر من چیکارا کني ؟
 سرمو اروم حرکتي دادم و گفتم :  

 هرکاري   -
 مثال؟  -
  

                 
  

 نمي دونم ..تو چي مي خواي ؟  -
 سعي کرد لبخندي بزنه و بگه :  

اگه به خاطر من حاضتتري هر کاري کني..دیگه به اوني که خودت مي دوني   -
 هیچ وقت فکر نکن  

رنگم پرید..بچه ها مندورشتتو نمي فهمیدن اما من خوب مي فهمیدم ..براي 
 همین بي تردید گفتم :  
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   -باشه ...شجاعت این کارو دارم 
 هر دو بهم خیره شده بودیم که هیمن گفت :  

با ..بازي رو خیلي جدي گرفتید...یکم به زبون کردي حرف بزنید بي خیال با-
 که ما هم بفهمیم  

هر دو به خاطر تغییر موقعیت به حرفش همراه جمع خندیدیم و بازي رو  ادامه 
 دادیم ...دیگه سر بطري 

 بین من و امیر حسین متوقف نشد   
  

سین بازي  ست بود ...تو اون لحده من و امیر ح رو جدي گرفته حرف هیمن را
 بودیم ...اما همه اش 

حم با امیر حسین بود ...گذشته نباید باعک خراب شدن زندگیم با امیر حسین 
 مي شد .. 

بعد از  بازي و رفتن خانواده نامزد نازار...براي استراحت و  خوابیدن به عمارت 
 خودمون برگشتیم   

ن  ه بود ... قبلش مستتاعت  بود ...امیر حستتین براي دوش گرفتن  به حموم رفت
 دوش گرفته بودم  و 

حاال  لباس عوض کرده لبه تخت  با رهني پر ستتوال نشتتستتته بودم و با شتتونه 
 موهام رو شونه مي کردم 

که از حموم در  اومد ..روم به طرفش نبود همونطور که اروم شتتونه مي کردم 
 بهش گفتم :  
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 عافیت باشه  -
 به سمت اینه رفت و گفت :  

 ممنون  -
 هر دو سر سنگین بودیم موهام هنوز  کمي نم داشت که بهم گفت :  

موهاتو خشتتب نمي کني ؟اینجا شتتباش ستترده داخل گرمه ولي ممکنه ستترما 
   -بخوري 

 شونه رو از موهام دور کردم و گفتم :  
 تنبلیم میاد موهامو سشوار کنم   -

 لبخند به لباش اومد:  
 هتل شیراز یادته ؟  -

 ش چرخوندم ..خنده اش گرفته بود:  سرمو به طرف
با چه اعتماد به نفستتي هم مي گفتي وستتایلتو در اوردي و مي خواي لباستتاتو 

   -عوض کني 
  

                   
  

شد کامل روي تخت چرخیدم و چهار زانو   شتر  ش  خنده ام بی با یادآوري اون
 به طرفش نشستم و 

 گفتم :  
  چقدر بد شد ابروم پیشت رفت  -

 برگشت و با خنده نگاهم کرد...که گفتم :  
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فکرشو کن تا صبح همش به خودم غر مي زدم که چرا چنین سوتي داده بودم -
 ...تازه وقتي در زده 

تاق منو مي  بودي فکر کردم م*س*تخدم هتلي که اون موقع شتتت  داري در ا
 زني ...مي خواستم حسابي 

 ه بود. باهاش دعوا کنم که خواب نازنینمو بهم ریخت
 اصال متوجه چمدون من نشده بودي ؟  -
نه بابا همین که وارد اتاق شتتده بودم از فرط خستتتگي با لباس خوابیده بودم -

 ..صبحش که تو 
 بیمارستان ... بعدم اتاق عمل ...واي حم داشتم دیگه ..یعني نداشتم ؟  

 فت :  با همون خنده با حوله اب دور گردن و انتهاي موهاش رو خشب کرد و گ
ش  - سته نبودم ...از  صال خ سته بودي ...منم که ا شتي ..خیلي خ اره حم دا

 پیشش که بیدار بودم 
..صبحش هم  اون همه بیمار داشتم ..دو تا عمل سخت ...بعد حرص خوردن 

 از دستت توي اتاق عمل 
 که اونقدر شل نباشي ..آخرشم که بعد از اون حرفت کلي خستگیمو در اوردي   

ت و خنده بالشتتت زیر ستترمو برداشتتتم و صتتورتمو توش  فرو بردم  و از خجال
 گفتم :  

 واي نگو ...مردم از خجالت   -
بازي حرف  به روم نمي اورد و توي  گه موضتتوب ظهرو   که  دی چه خوب بود 

 اخرشو بهم زده بود  
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 بمیرم توام که خجالتي ...نمي دوني از خجالت االن کجا اب بشي  -
سریع تو  از ته دل زدم زیر سمتش پرت کردم ... شتمو به  شیطنت بال خنده و با 

 هوا بالشتو چسبید و من 
 بهش گفتم :  

 خیلي بدجنسي ...  -
 شیطونتر از من گفتم :  

 پس هنوز بدجنس شدنمو ندیدي ...  -
 سرمو تکوني دادم و گفتم :  

 واي نگو..مگه بلدي بدجنسم بشي مهندس ؟  -
داد و با ارامش اومد و  روي تخت ... مثل من ستترشتتو مطم ن با خنده  تکون 

 چهار زانو نشست و کف 
 دست راستشو  به طرفم بلند کرد و گفت :  

 هنوز عیدي منو ندادي زري ؟  -
  

                  
  

 با بهت و خنده نگاهش کردم و گفتم :  
 هیچي برات نگرفتم  -

 سرشو با ناامیدي کج کرد و گفت :  
 عیدیمو مي خوام    شوخي نکن ..من-



wWw.Roman4u.iR  1866 

 

شو کش مي  شب همین االن لپاي پر خنده ا اگه خیلي باهاش راحت بودم بي 
 اوردم ..اما دستام پیش 

 نمي رفتن ...  
دکتر..پنجه طال شتتمایي نه من ...نکنه چشتتمت به همون یه قرون دو زار ده -

 شاهیکه ماه به ماه گیرم 
 میاد ؟  

 ري تکون داد و گفت :  همونطور که با خنده بهم خیره بودیم س
 عیدیمو بیار ...دیگه خیلي صبر کردم ...  -

مثل پستتر بچه هاي شتتیطون منتدر عیدي بود..با خنده خودمو به لبه تخت 
 کشوندم و از تخت پایین 

 رفتم و در حین رفتن به سمت چمدونم گفتم :  
ه عیدي قابل داري نیستتت ..با حداقل ستترمایه خزانه ام  خریداري شتتده ...ب-

 بزرگواري خودتون استاد 
 موحد بزرگ ببخشید و  قبولش فرمایید   

 صورتش پر خنده بود:  
 انقدر زبون نریز ..برش دار بیار   -

 بسته اي که زیر لباسا گذاشته بودم رو در اوردم و گفتم :  
 راستي راستي چقدر طول کشید بهت بدما...همش یه برنامه پیش مي اومد...  -
 د   بدو دلم اب ش-

 وقتي مقابلش دوباره چهار زانو نشستم بسته رو به طرفش گرفتم و گفتم :  
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 عیدت مبارک ...  -
 روق زده بسته رو گرفت و  نگاهي به حجم و بزرگیش کرد و گفت :  

 بازش کنم ؟  -
 نه ..بذار همینطوري بمونه فقط نگاش کنیم ..شاید خودش باز بشه   -

ي ا طمائنیه بسته رو باز کرد کادوي کوچیکترم روبا خنده نو ک بینیمو کشید و ب
 قاب بود که اونو اول 

کنار گذاشت و قابو جلوي چشماش گرفت ..و لبخند به لباش اومد و و متنو با 
 صداي اروم و قشنگي 

 خوند   
  

                  
  

        -عاقبت دستم به دامانت رسید -
 روه من خود را در آ*ه*و*ش تو دید  

 قبت صبرم جوابي خوش گرفت  عا
 این سر شوریده ام آري به سامانش رسید  

 شادي و ر*ق*ص طرب شد کار من  
 مرحبا جانم با جانانش رسید  

 روزگارم خوش شد و مهرش دلم را کرده پر  
 مهر افزون گشته و صوفي به قارونش رسید  

 ربان غوغا کنید ساز و سورنا سر دهید  اي مط                               
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 این دل پوسیده ام آري به دلدارش رسید                                 
  

ند بهش خیره شتتتدم ...حرکاتش و حرف زدنش هم بهم آرامش مي - با لبخ
 داد..امیدوار بودم با شعر 

 تونسته باشم حرف دلمو بهش زده باشم   
 یدم ؟  خیلي قشنگ نوشتي ...ممنون ...کي نوشتي که من ند-
 شبایي که بیمارستان بودي ..بهترین فرصت بود ...  -

لبخندش بیشتر شد و کادوي کوچکترو برداشت و  با خنده بازش کرد هدیه رو 
 با پول خودم گرفته بودم 

 ..در واقعه تمام سرمایه امو داده بودم  
 با تعج  نگاهي به من کرد  و گفت :  

 همه پولتو سر این دادي نه ؟   -
 خیره شدم ...:   بهش

شده - سابي که برات باز کرده بودم چب کردم ..چیزي ازش کم ن چون دیروزح
 بود   

 نمي خواستم بحثو زیاد بازش کنم براي همین تند گفتم :  
  

 ولش کن خوشت میاد یا نه ؟  -
 اخه  چه نیازي بود دختر ...همین قاب خیلي عالي بود   -
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س شیدم و  ستش بیرون ک اعت مچي که بابتش       تومن پول داده جعبه رو از د
 بودمو برداشتم و گفتم :  

  
                  

  
شیده ات خیلي میاد ...لطفا از این به بعد - شتاي ک ستا و انگ ساعت به د این 

 اینو دستت کن   
خیره نگاهم مي کرد که خودم به ستتمتش خم شتتدم و دستتتشتتو بلند کردم و 

 مشغول بستن ساعت 
 شدم   

 د از بستن خیره به ساعت  شونه اي باال دادم و گفتم :  بع
 مبارکت باشه ...خیلي بهت میاد   -

 لبخندي به لبهاش اومد و گفت :  
 پس کار تو بود .؟.ماشین نازنینمو تو به اون روز انداخته بودي؟  -

 رنگ پریده لبخندي زدم و گفتم :  
 دم که   مال دوره جونیم بود ...مثل االن عاقل نشده بو-
 و سعي کردم ازش کمي فاصله بگیرم    

 سرشو با تهدید اروم باال و پایین کرد :  
 بعدشم پنچرش کردي ؟  -

 سرمو کمي کج کردم ... به لبه تخت رسیده بودم :  
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باید یه جوري دلمو خنب مي کردم ..تو جاي من ...همین کارو نمي کردي -
 ؟ 

 ابروهاش باال رفت و پرسید:  
 لت خنکم شد ؟  حاال د-

 سرمو مطم ن و با ترس تکون دادم   
 خنده اش گرفته بود که اهسته از تخت پایین رفتم و گفتم :  

مي خواي برات میوه بیارم ؟ ..یا اب ؟ ..یه لیوان شتتیر داه هم مي چستتبه ها -
 ..اصال قهوه هم مزه مي 

 ده ...  
د و ز تخت زود پایین اومبا خنده ل  پایینمو گاز مي گرفتم که طاقت نیورد و  ا

 گفت :  
همون روز قستتم خوردم هر کي این بال رو ستتر ماشتتینم اورده تا مي خوره -

 بزنمش    
 و دنبالم افتاد  

 از ته دل زدم زیر خنده و با قدمهاي بلند به سمت طبقه پایین دویدم  و گفتم :  
 رحم کن ...جبران مي کنم   -
 دي   امکان نداره اون روز کلي حرصم دا-
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 خنده ام بیشتر شد ..:  
 یعني موفم شده بودم که حرصتو در بیارم   -

سرم با  شت  سمت پذیرایي  دویدم از  پ با خنده اخرین پله رو اومدم پایین و به 
 سرعت دوید و گفت :  

 االن یه درس عبرتي بهت مي دم که براي همیشه تالفي کردنو فراموش کني  -
سیدم از خنده  غرق سه نفره که ر خنده ..دیگه کم اوردم .... به نزدیکترین مبل 

 براي نفس تازه کردن 
افتادم روش که با خنده بیشتر از پشت منو هول داد ..طوري که کامل روي مبل 

 افتادم و خودش روم 
شم روي  زمین  شو لبه تخت تکیه داده بود و پاي چپ ست شد زانوي  پاي را خم 

 اال تنه اش موند ...و ب
 کامال روم ..به نفس زدن افتادم و صداي خنده ام بلند شد :  

 تو روخدا ...دیگه تکرار نمیشه   -
 خودش از خنده دیگه حرفي نمي زد که به سختي گفت :  -
 خودت بگو..االن حقته که باهات چیکار کنم ؟  -

 ریسه رفته بودم از خنده :  
 باشه ماشین منم خط بنداز...  --

سته بودم که فا شمامو ب شدت خنده چ صورتمون خیلي کم بود و من از  صله 
 گفت :  

 نه اونطوري دلم خنب نمیشه   -
 چشمامو باز کردم و با زبون لبهامو تر کردم و گفتم :  
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باشتته هر چي تو بگي ..قبول دارم .... کار خیلي بدي کردم ..خیلي بد ..هر -
 تنبیه اي  رو قبول دارم ..  

ه با خنده به چشتماي عستلیش خیره بودم ..کم کم خنده از لبهاش همونطور ک
 محو شد اما همچنان 

ستتینه اش از دویدن باال و پایین مي رفت و دستتتاش اروم یقه لباستتمو چنگ 
 انداخته بودن که نگاهش 

 توي صورتم گردش کرد ...  
با دیدن صتتورتش .... خنده منم کم کم رنگ باخت و تنها بهش خیره شتتدم و 

 وجه دستام که دور مت
مچاش بودن ... شتتدم ...ستترشتتو با نگاه خیره به لبهام پایین تر اورد ..ضتتربان 

 قلبم تند شد قطره هاي اب 
 از روي موهاي خیسش چیکید و گونه امو خیس کرد   

شو روي لبهام  سته لبها شدم که اه شماش خیره  اب دهنمو قورت دادم و به چ
 گذاشت ...و بیشتر روم 

 خم شد...  
احساس مي کردم یقه لباسمو داره بیشتر از قبل فشار مي ده ..عوضش دستاي 

 من از دور مچاش 
کم کم داشتن شل مي شدن ..طوري که اماده بودم خودم رو کامل در اختیارش 

 قرا بدم 
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که ناگهان با صتتداي شتتنیدن در عمارت هر دو بالفاصتتله لبهامونو از هم جدا 

 م  و دستاش یقه کردی
 لباسمو رها کردن   

  
صداي در اومد... ....این دومین بار  شدیم که باز  هر دو رنگ پریده بهم خیره 

 بود که اینطوري مي 
شد..سریع دستي به سر و صورتم کشیدم و از حالت خوابیده در اومدم و روي 

 مبل نشستم ...امیر 
ید و از سالن خارج شد و حسینم بدون نگاه کردن به من دستي به موهاش کش

 به سمت در رفت ..  
سعي کردم چندتا نفس عمیم بکشم که با شنیدم صداي زني به لهجه کردي.... 

 متعج  از جام بلند 
 شدم ...  

پشتتتت ستتر هم حرف مي زد و من نمي فهمیدم چي  داره مي گه که بعد از 
 گذشت چند ثانیه اي زن 

شم دوخت  شد و به من چ سالن  سني وارد  سن که ناي راه م ..البته نه اونقدر م
 رفتن هم نداشته 

 باشه ...  
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نازار و نیان که از خنده در حال انفجار بودن ..ستتعي کردن چیزي نگن ..امیر 
 حسین کالفه نگاهي به من و 

 بعد به نازار کرد و گفت :  
 مگه مي دونست ما اومدیم ؟  -

ه زن پالتویي که از تنش نازار با خنده ستتري تکون داد و خواستتت چیزي بگه ک
 در اورده بودو به دست 

 نیان داد و به سمت من  اومد و به کردي چیزي از م سوال کرد..  
دهن باز نگاهش کردم ...باز پرستتید که امیر حستتین کالفه تر از قبل به زبان 

 کردي جوابشو داد...  
  

                 
  

با همون لهجه غلیظ ما  به من بود ا یه چیز دیگه  زن نگاهش  از امیر حستتین 
 پرسید که دیالن خانوم از 

 پشت سر اومد و اروم  سرشو به زن نزدیب کرد و چیزي گفت ..  
شون  به کردي با اخم و تخم  چیزي گفت  شد و رو به هم صبي  یه دفعه زن ع

 که همه عق  کشیدن و 
 ساکت شدن ...  

ش شون گرفت و بهم خیره  شتم با نگاهي پر از غرور نگاه از د...حس عجیبي دا
 که بي مقدمه  براي 
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ب*و*ستتیدنم پیش اومد..نیان از خنده پس افتاده بود...یه جورایي انگار همه 
 ازش حساب مي بردن ..بهم 

که نزدیب شتتد اهستتته صتتورتشتتو  بهم نزدیب کرد و دربرابر تعجبم گونه ام رو 
 ب*و*سید ...  

م انداز کرد ..دستو پامو یکم گزن که حاال پشتش به اونا بود...صورتمو کامل بر
 کرده بودم ... امیر حسینم 

بین اون همه کالفگي دیگه نمي تونست جلوي خنده اشو بگیره ..این وسط من 
 بودم که ازچیزي سر 

 در نمي اورد   
به زبون کردي حرف زد  با زن  با ارامش  یب شتتتد و  امیر حستتین بهمون نزد

 ...وسط حرفاشون هر دو یه 
گ به من ن ده  یدم لح که چیزي از زبونشتتونو نمي فهم قدر از این اه کردن ...چ

 عصبي شده بودم .  
زن در عین اون همه نگاه پر غرور و پر صتتالبتش یه جور بانمکي خاصتتي هم 

 داشت ... قدي متوسط با 
 صورتي گندمگون که چهره اشو خیلي مهربون تر از رفتارش  نشون مي داد  

با اون کت و دامن .... کرمي تنش خیلي به مد ..مخصتتوصتتتا ... ش مي او
 روسري  رنگ روشنش  و 

 موهایي که کمي از زیر روسرش بیرون داده بود ..  
شونه هام  شدم ..موهاي بلندم همونطور نیمه خیس  از روي  تازه متوجه خودم 

 آویزون شده 
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باس  نه ل ندان تو زمی با امیر حستتین چ بودن ..شتتتانس اورده بودم چون هنوز 
 ودم ... لباس پوشیدن راحت نب

 مناسبي به تن داشتم   
زن که با صتتحبت هاي امیر حستتین کمي  نرم شتتده بود ..لبخندي به لبهاش 

 اومد و خیره به نگاه خندون 
امیر حستتین با همون لهجه که توي این دقایم شتتده بودن منبع عذابم چیزي 

 گفت که نازار با دیدن 
 حالت گنگ و سردرگمم به اعتراض گفت :  

جان ..این بنده خداها چه گ*ن*ا*هي دارن که هنوز نیومدي اینطوري روجا -
 اومدي استقبالشون ....؟  

 زن که حاال مي دونستم اسمش روجا ست رو به نازار گفت :  
  

نه - ) هیوه بو من اداي گوره تر در نبره کچکه ....هر هیمه خواره بویم دي.... 
 ؟(شما براي من اداي 
 تر ....فقط ما غریبه بودیم دیگه ... نه ؟  بزرگترا رو در نیار دخ

  
 امیر حسین لبخندي زد و گفت :  

 نخیر..این چه حرفیه ....فقط یکم کارا تند پیش رفت  -
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 زن دستي تو هوا تکون داد  و به سمتم اومد و گفت :  

  
 )امانه قصي راس ناکن ..خوت بیژه قضیه ي له چه قراره ؟(   -
  

 اینا که حرف راست نمي زنن ..خودت بگو قضیه از چه قراره ؟  
  

 با استیصال به امیر حسین چشم دوختم   
همه در این مدت داشتتتن به کردي حرف مي زدن که خودم دیگه طاقت نیوردم 

 و در حالي که خنده ام 
 گرفته بود گفتم :  

 میشه خواهش کنم یکي به فارسي حرف بزنه ..   -
 خنده شونه اي باال داد و گفت :   نیان با

روجا خانوم .... دایه اقاي دکتر هستتتن ...و تازه امشتت  فهمیده ان که پستتر -
 عزیزشون ..بعد از مدتها 

ست از اون  ستان ...براي همین یه دقیقه هم وقت تلف نکردن و یه را اومده کرد
 سر شهر پاشدن و 

 اومدن این سر شهر ...  
 ه  کبودم ..سري از تاسف تکون داد و  گفت :  زن خیره به صورت و گون

  
 )نیان تو زوان نرژینه (  -
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 نیان تو زبون نریز ....   -..
 و رو به امیر حسین :  

  
سوه ...نکات تو ام  شه دمو چاوي کوه ب*و* )خو کورم ام همکه کچ .......امی

   -بالته و سري هاوردویت ؟(
نیومده کبوده ... نکنه این بال رو  خوب مادر این همه دختر ...اینکه صتتورتش-

 تو سرش اوردي ؟  
  

 هر چهارتاشون زدن زیر خنده که زن با حرص گفت :  
  
  

                  
  

سلیقه - )حیف ... دمو چاوي و له تب ام زامه دیار نیه چونه ...تویش کورم ....
 ات گن بوه ها..ترو تازیه 

 ه خوم ....کچ قاطي نبو...اوکه و تکي اوکیت هل بژاندایه .نتزاني بت ستتپاردایت
 خلقي گنیه .... القل دم 

 وچاوي له امه باش تر بو(  
حیف ...صورتش با این زخم معلوم نیست چه شکلیه  ...توام مادر.... سلیقه -

 ات بد شده ها ..یه تر 
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گل  ورگلشو انتخاب مي کردي ..بلد نبودي مي سپردي به من ..دختر که قحط 
 ن یکي با نبود ...او

 اینکه اخالق گندي داشت ..الاقل قیافه اش   از این بهتر بود   
  

نیان و نازار و دیالن خانوم  یهویي ستتاکت شتتدن  و با شتترمندگي به  من و امیر 
 حسین خیره شدن  

 امیر حسین عصبي نگاهي به من انداخت و بعد رو به زن گفت :  
تو؟....وتکي جوته چاوي رنگیني _ )چي افاق باش بو؟ البد بي احترامکاني و 

 که هي خاصیکیان 
تاریف اکي.. و حتم زور و ستتري ژني من  له ي  نو....ام بالیشتتته هر اوه و 

 هاوردوگه  
االن ام کاتي شتتوه حل ستتایته هاتویته ام قصتتانه پیم بیژي؟...له جیاي تبریب 

 وتنته روجا؟تو دي بو چي؟( 
تو  ؟ ....یا  اون یه جفت چشتتم چیه افاق خوب بود ؟البد بي احترامیاش به -

 رنگیش که هیچ خاصیتي 
نداشتن ؟ ...این بال رو هم  هموني که داري ازش تعریف مي کني ..به احتمال 

 زیاد سر زنم اورده 
.....حاال این وقت شتت  پاشتتدي اومدي این حرفا رو بهم بگي؟ ...به جاي 

 تبریب گفتنته روجا ؟تو دیگه 
 چرا ؟  
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بود امیر حسینو ناراحت کرده ..از موضع دیگه اي وارد شد  و روجا که فهمیده 
 دستشو روي شونه ام 

 گذاشت و منو به سمت یکي از مبال برد  و همزمان گفت :  
  

)له تب ام قصانه ناتواني له بحک اصلیم راهکیت ...هر زمونتان کرده ؟؟هر --
 عقدتان کرده ؟هر االن و یب 

 محرمن ؟هیمیان کس دنگ نکرد  
 القل له یکه له مراسمکانا شایت ویم (   و

با این حرفا نمي توني از بحک اصلي فرار کني ...اصال عروسي گرفتید ؟اصال 
 عقد کردید؟اصال االن 

سما  سي دعوت نکرد که الاقل یکي از این مرا شما به هم محرمید ؟ما رو که ک
 رو از نزدیب شاهد 

 باشیم   
  

صورتش  ستي به  سین کالفه د صلي رفت و رو به امیر ح سمت در ا شید و به  ک
 دیالن خانوم گفت :  

تو رو خدا شتتما بهش بگید من واقعا حوصتتله توضتتیح دادن ..اونم این وقت -
 شبو ندارم   

 دیالن خانوم  و نازار ..ناراحت به سمت ما اومدن و رو به روجا گفتن :  
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 )بو چي ناراحتي اکي؟(  -
 حتش مي کنید ؟  چرا نارا-
  

)خو چیم وتوگه ؟قصتته حم تاله ...و تکي ام کورمه ناویت بیژي باني چاوت -
 بروس (  

خوب چي گفتم مگه ؟حرف حم همیشتته تلخه ...به این پستترم که نمیشتته -
 گفت باال چشمت ابرو  

  
 و رو به من :  

  
یل که .... اویش االن حالي باش اویتو تیتو ....کورکه اری-- ات تت ناک)امه و

 ؟...البت نیگرکه بیژي خوم ازانم 
له ..چونکایه خوم گورم کردگه (این رو ول کن .... اونم االن  زور کوریکي عا

 حالش خوب میشه و برمي 
ست که بگي خودم مي دونم  سره که اریت نمي کنه ؟ ...البته الزم نی گرده ....پ

 خیلي پسر خوبیه ..اخه 
 خودم بزرگش کردم   

 ده و به فارسي  گفت :  نازار با خن
 معلومه که شما بزرگش کردي  و انقدر به اخالقش  واقفي   -
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 همراه بقیه به خنده افتادم که زن ابروهاش باال رفت و گفت :  
یاشتتکر امیر - له اي..؟خوا یانیش ب له غیر بروبر تماشتتتا کردن کن )نه وا ازانم 

 حسین له ناوي ام قضیه سري 
 چتیه کي نیه (   کالو نچوه .له ناوي جواني

نه مثل اینکه  جز بر و بر نگاه کردن خندیدنم بلدي..؟خداروشکر امیر حسین -
 توي این یه مورد سر ش 

 کاله نرفته ..توي قیافه  که بد قافله رو باخته  
  

شو بگیره که نازار با ناراحتي  وبا  اخم و تخم  ست جلوي خنده ا نیان دیگه نتون
 رو به نیان گفت :  

سیم و به حرف زدنش عادت داریم تو دیگه چرا روجا - شنا خانوم رو همه مي 
 مي خندي ؟...نمي گي 

 اوا ناراحت میشه ؟  
 نیان  به زور جلوي خنده اشو گرفت و گفت :  

اخه روجا جان  از همه ایراد مي گیرن ....یادت نیستتت اون موقعه ها به مدل -
 موي هیمن گیر داده بود  

 برو موهاتو از ته بتراش ...  و مي گفت بدسلیقه ...
ضور  ست و   از ح ش شو گرفت و طرف دیگه ام  روي مبل ن نازار جلوي خنده ا

 بي موقعه روجا لبخندي به 
 زور زد  و گفت :  

http://www.roman4u.ir/


 1883 عبور از غبار

  
                     

  
  
 (  -دیت امیرحسین یشت عاجز کرد؟-)
 دیدید امیر حسینم ناراحت کردید ؟  -
  
عاجز ویت ....من له جیاي دایکیم .هرچي هیژم بو  )بیخود اکات له دسي من 

   -خاطري خویه (...
بي خود مي کنه از دست من ناراحت باشه ....من جاي مادرشم ..هر چي که -

 میگم به خاطر خودشه 
 ... 
  

-بله حم ها و دسي هیوه ...االن بي بچیم ..امانه شکتن گرکیانه اسراحت کن (
  ) 
ست ... حا- شما ستراحت بله  حم با  سته ان مي خوان ا ال بیاید بریم ..اینا خ

   -کنن 
  

 روجا اخمي بهش کردم و با فارسي دست و پا شکسته اي گفت :  
مالي کورمه ...توي نیم وژه اي بو من نیگرکه بیژي چي بکم  )بو کوي بیم ایرا 

 (کجا بیام ؟ اینجا خونه 
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 پسرمه ...توي نیم وجبي هم براي من تعیین تکلیف نکن  
  

 نیان با خنده بهمون نزدیب شد و گفت :  
 نازار... روجا خانوم راست مي گن ..بشین سر جات ..انقدرم حرف نزن   -

 لبخندي زدم و گفتم :  
خوب اگه دوستت دارن اینجا بمونن ...بمونن ..اتفاقا از حضتورشتون خیلیم -

 خوشحال میشیم   
  

سه نگاهي بهم انداختن .. فکر کنم  چیزي مي ستن  هر  ستن که نمي خوا دون
 روجا  ش  رو  اینجا 

 بمونه   
 دیالن خانم  به سمتش خم شد و گفت :  

صبح همه - صه اکیم (فردا  شیم همو ق شتمانله دوري یکا دانی صح ک شوکي  (
 دور هم مي شینیم و کلي 

 حرف مي زنیم   
  

 زن لبخندي زد و با همون فارسي نصفه و نیمه اش گفت :  
  

                    
  

http://www.roman4u.ir/


 1885 عبور از غبار

عروس خانوم گفت بمون ..حاال تو مي خواي منو بیرون کني ؟اونم از خونه -
 پسرم ...مثل اینکه یادت 

 رفته من کیم ؟فقط دایه امیر حسین نیستم ...دیالن خانوم   
  

تو همین حین امیر حستتین اومد تو و نگاهي به لباي خندونم انداخت ...خنده 
 اش گرفت و رو به روجا 

 گفت :  
 دیر وقته ..اجازه میفرمایید  بریم همگي بخوابیم ؟  -
وا مادر من چیکار بهتون دارم ..خوب برو بخواب ..من از اولشتتم با تو کاري -

 نداشتم ..من و عروسم مي 
 خوایم تا صبح بشینیم و حرف بزنیم   

 امیر حسین اومد  جلوش ...و کمي به سمتش خم شد و گفت :  
 براي فردا    اوا خسته است ...بزار-

 زن خیره به نگاه خندون امیر حسین گفت :  
اول  اون گونه اتو بیار جلو ...تا من ن *و*ستتمت تو که یادت نمیاد یه مادر -

 دیگه هم داري ...احترام به 
 بزرگترم که  کال فراموش کردي   

سمت روجا نزدیب  شو به  شد و گونه ا شتر خم  سین به خنده افتاد و بی امیر ح
 کرد   

 روجا ب*و*سه نرمي به گونه امیر حسین زد و گفت :  
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سرم که ناراحت کردم ..اما ازت خیلي گله دارم که منو براي عروسي - ببخش پ
 دعوت نکردي ...حم 

 پسریتو خوب به جا اوردي ..من که ازت نمي گذرم   
 امیر حسین جلوي خنده اشو گرفت :  

ست ...اما من به فکر پا- شما شید.. حم با  دردتون بودم .. راه زیاد بود و  ببخ
 برات خوب نبود  

  
له تکي بوک - یاي من فکر بکي..االنیش بچو بخف من و  له ج )تو نیگرکه 

 تو -خانم همکیه قصه هس (
با عروس خانوم کلي  به جاي من فکر کني ..حاال برو بخواب من  الزم نکرده 

 حرف دارم  
 اهي انداخت :  امیر حسین به چشماي غرق در خوابم با خنده نگ

 خسته اس ...یه نگاه به چهره اش بنداز ...   -
 روجا چشم و ابرویي براش اومد و گفت :  

صورتش - شه  سرت کاله رفته نگو نه ...این فردا هم بلند  وقتي مي گم تو قیافه 
 همینه  

 هر چهارتاشون از خجالت نمي تونستن بهم نگاه کنن که با خنده گفتم :  
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خوب خودمم االن از چهره ام خوشتتم نمیاد..شتتما ها خودتونو زیاد ناراحت -
 نکنید کم کم خوب میشه و 

 قابل تحمل   
نازار که داشتتت ریز ریز مي خندید صتتداش اوج گرفت که امیر حستتین بهش 

 چشم غر ه رفت و اونم خنده 
 اشو تو نطفه خفه کرد که امیر حسین رو به روجا گفت :  

 چم سرم کاله نرفته ...آوا خیلیم خوشگله ...  هی-
روجا از گوشتته چشتتم در برابر تعریف امیر حستتین به مني که مي خواستتتم از 

 خنده منفجر بشم نگاهي 
 انداخت و گفت :  

 واال این فقط بلده بخنده ...موندم چطوري باهاش سر مي کني مادر...؟  -
 خنده ام بیشتر شد ..  

مي گم یه ریز مي خنده ...بله منم یه شتتتاخ شتتمشتتتاد نگاه نگاه ..هر چي -
 اینطوري گیرم بیاد ...هي مي 

 خندم ...دیگه چي از خدا مي خوام   
سرمو با خنده پایین انداختم هر وقت مي خواست با من حرف بزنه و یا چیزي 

 بهم بندازه  از همون 
 فارسي دست و پا شکسته اش استفاده  مي کرد  :  

 ت مي گید ...  بله ...شما راس-
 با حرص بهم خیره شد و گفت :  

 بله که راست مي گم ... پس دیگه نخند..بذار بقیه برن بخوابن   -
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 نیان با دست  صورتشو از خنده پوشنده بود...که خنده امو قورت دادم و گفتم :  
 پس با اجازه ما دیگه بریم   -

 تا بلند شدم دستمو کشید و گفت :  
 نه تو   گفتم بقیه ... -

در حالي که نمي تونستتتم دیگه جلوي خنده امو بگیریم به ستتختي خنده امو  
 قورت داده و  اروم 

 سرجام نشستم و گفتم :  
 بازم چشم  -

شونده گردني چرخ داد و به بقیه  سي ن شو به کر ساس مي کرد حرف روجا که اح
 گفت :  

 برید بخوابید دیگه ...  -
خانوم به ناچار عمارتو ترک کردند ...با خروجشتتون نیان و نازار به همراه دیالن 

 امیر حسین روي مبل 
 کناریمون نشست که روجا بهش گفت :  

 نشستن تو دیگه براي چیه ؟  -
  

                     
  

 امیر حسین دستي به صورتش کشید و خواب الود گفت :  
 اوا کردي بلد نیست   -
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 زن پوزنخندي زد:  
سي الزم نکرده تو - سته فار شک ست و پا  صه این دخترو بخوري ..خودم د غ

 بلدم ..اونقدري که مندورمو 
 بهش برسونم ..تو برو بخواب   

  
 وقتي نگاه خیره امیر حسینو دیدم لبخندي زدم و گفتم :  

 برو بخواب ..من خسته نیستم ...فعال هم خوابم نمیاد   -
به ستتمت پله ها رفت امیر حستتین ستترشتتو تکوني داد و از جاش بلند شتتد و 

 ..بهش خیره بودم که روجا 
 با همون فارسي حرف زدن با نمکش گفت :  

 وقت براي دیدنش زیاد داري ..نگاهتو بده من ..بچه رو خوردي   -
لبخندي زدم و ستترمو به ستتمتش چرخوندم ...از اون زنایي بود که زبون تندي 

 داشتن اما معلوم بود که 
 دلشون خیلي مهربونه ..  

 نگاهي به کبودي صورتم انداخت و گفت :  
   -رلیل بشه هر کي که این بال رو سرت اورده ..

 لبخندم پر رنگتر شد که  گفت :  
نمي خواستم این موقع ش  مزاحمتون بشم ...اما از اونجایي که مي دونستم -

 فردا این پسر تو رو بر 
 این شد که االن اومدم   مي داره و مي بره ویالشون و نمي راره من تو رو ببینم 

 به لحن صادقانه اش لبخندي زدم و گفتم :  
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اگه مي دونستتتم امیر حستتین دایه اي به این مهربوني داره خودم براي دستتت -
 ب*و*سي خدمتتون  مي 

 رسیدم  ...راستشو بخواید منم تازه فهمیدم شما دایه اش هستید   
 شیطون بهم چشمکي زد و گفت :  

ظ قلم حرف نزن ..پاشو بریم ..پاشو بریم برام یه  چایي دم کن انقدر با من لف-
 ببینم الاقل اینجا سرش 

 کاله نرفته باشه   
 با حرفش آروم زدم زیر خنده ...و از جام بلند شدم ..   

شت ..و برخالف دقایم قبل که  تو تمام مدت ..همه  کار  و کردارمو زیر ندر دا
 اونقدر جلوي بقیه تند و 

ام  حرف مي زد فقط با لبخند بهم خیره شتده بود ...وقتي فنجون چایي تیز با ه
 رو مقابلش گذاشتم و 

 رو به روش نشستم  ابرویي باال داد و گفت :  
  
  
   -س توام دکتري ؟پ

 سري تکون دادم و گفتم :  
 دکتر دکتر که نه ...ولي چیزي نمونده   -

 مهربون خندید:  
  -این پسر درست انتخاب کرده ... اینبار
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از تعریفش خجول لبخند زدم و با دستتته فنجون چایم ور رفتم که یه دفعه در 
 حالي که دیگه  لهجه 

 نداشت به فارسي و راحت گفت :  
امیر حسینو نسبت به بقیه بیشتر دوست دارم ..از وقتیم فهمیدم دوباره ازدواج -

 کرده خیلي 
میر علي بهم خبر داد ..مي دونستتت این پستتر به خوشتتحالم ...بهش نگو ..ا
 خاطر پا دردم خبر اومدنشو 

صبر کردن ندارم ..من مثل مادرش مي  نمي ده تا خودش بیاد ...اما من طاقت 
 مونم ...  

 از حرفام که ناراحت نشدي ؟  
 متعج  از این همه تغییر سري تکون دادم و تند گفتم :  

 نه نه اصال ...  -
استتتش اگه افاق جاي تو بود تا حاال منو هزار باره از خونه انداخته افرین ...ر-

 بود بیرون ...از صبر و 
 حوصله ات خوشم اومد  

 با تعج  لبخندي زدم و گفتم :  
   -ممنون شما به من لطف داري 

 خندید  :  
ستو - شه ..پس خوب  حوا سي نمی شامل حال  هر ک بله که دارم ....البته لطفم 

 جمع کن  
 مثل بچه ها بهم چشمب زد که ازش پرسیدم :  و 
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 بقیه نمي دونن که شما فارسي حرف مي زنید ؟  -
 فنجون چایشو برداشت ولبه اشو به لبهاش نزدیب کرد و گفت :  

نا اینطوري دوستتتت دارن فکر کنن ...براي منم اینطوري بهتره ...فردا مي - او
 رید ویال؟  

 شونه اي باال دادم :  
 نیست    هنوز معلوم-

 با لبخند سرشو تکون داد :  
ید قول - با ما بعدش  با هم ...دور از هر مزاحمي ...ا بهتره فردا برید ..دوتایي 

 بدي که میایید خونه من 
  

                     
  

 حتما  -
با لبخند و نگاه خریدارانه اي همونطور که قلپ دیگه اي از چایشتتو مي خورد 

 بهم خیره شد... سرمو 
 ایین انداختم که یهو  جدي شد و  گفت :  پ

 چایت هنوز خوب دم نکشیده ...بیچاره امیر حسین ...   -
چایشتتو مي  گه بود و  یه طرف دی به  گاهش  گاه کردم ..ن ج  بهش ن با تع ..

 خورد..خنده ام گرفت و 
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فنجونمو برداشتتتم و منم همراهش قلپي از چایي  که به قول روجا دم نکشتتیده 
  بود رو  خوردم

 نیم ساعت بعد در حالي که قصد رفتن داشت تا دم در همراهیش کردم   
باید این موقع شتتت  چطوري برگرده  که خودش   اول فکر مي کردم بنده خدا 

 گفت  راننده اش  
ش  رو اینجا  بمونه  صرار کردم که  منتدرشه که برسونتش خونه ..... هر چي ا

 قبول نکرد ...لحده 
..دستتتت برد زیر روستتري خوش طره و رنگش و خداحافدي ..نزدیب در .

 مشغول باز کردن چیزي شدو 
 بعد از مدتي یه گردنبند  شمایل قدیمي رو بیرون اورد و گفت :  

من بچه اي ندارم ..همون موقع که امیر حستتین به دنیا اومده بود..بچه من به -
 خاطر مریضي مرد ...با 

ود و دوباره بهم جون داد ...امیر امدن امیر حسین ..انگار خدا بهم لطف کرده ب
 حسین مثل پسرمه 

ثل  که عزیز امیر حستتیني براي من عزیز ي...و م ...خیلي برام عزیزه ...توام 
 دخترمي ...براي حرفایي که 

 زدم ناراحت نشو   
و گردنبند شمایلشو  دور گردنم انداخت و مشغول بستنش شد  با بستن شمایل  

 پیشونیمو ب*و*سید و 
 ید و گفت :  عق  کش

 قبل از رفتن حتما بهم سر بزنید   -
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 غرق در مهربونیش لبخندي زدم و با تشکري ازش گفتم :  
 چشم   -..

دوباره تمام قد براندازم کردو در حالي که بهش نمي اومد سن زیاد تاثیري روي 
 روحیه شادش گذاشته 

 باشه با چشمب با نمکش گفت :  
    مراق  پسرم باش ..اریتشم نکن-

 لبخند شیریني زدم و به رفتنش چشم دوختم   
..با رفتن روجا به سمت سالن برگشتم  .... شمایل نقره اي روي گردنم سنگیني 

 مي کرد ...دست 
بلند کردم ...و شمایلو توي کف دستم گرفتم و بهش خیره شدم  و همزمان  رو 

 به روي شومینه روي 
 ه و شیطنتاي روجا به خنده افتادم مبل نشستم  و با لبخند با یاد اوري چهر

...به ستتاعت نگاهي انداختم ...امیر حستتین حتما خواب بود...دلم نیومد با  
 رفتن این موقع ش  به اتاق 

بد خوابش کنم ...براي همین خودمو عق  کشتتیدم و به عق  تکیه دادم .... 
 پاهامو باال اوردم ...و به 

شدم ش  خوابیدن زیاد  بد  شعله هاي اتیش با همون لبخند خیره  ....براي یه 
 هم  نبود  
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  *** 

یدار کردن امیر  بل از رفتن و ب ماده کردن میز صتتبحونه ....ق با ا ..صتتبح زود 
 حسین مقابل اینه قدي توي 

ستتالن دستتتي به موهام کشتتیدم ...و خواستتتم جمعشتتون کنم و باالي ستترم 
 ببیندمشون که با صداي 

 ین سرمو به سمت پله ها چرخوندم :  امیر حس
 بزار باز باشن ...  -

 دستام از دور موهام جدا شدن و گفتم :  
 مي خواستم بیام بیدارت کنم ...  -
 یه نیم ساعتي هست که بیدارم   -
 میز صبحونه اماده است   -

 نگاهش به میز کشیده شد و گفت :  
 پس روجا کجاست ؟  -

 بخندي :  به سمت میز رفتم  و با ل
 همون دیش  رفت   -

 نگاهش به شمایل دور گردنم افتاد و با تعج  بهش خیره شد و ازم پرسید:  
 این پیش تو چیکار مي کنه ؟  -

 دستمو بلند کردم و شمایل تو ي دستم گرفتم :  
 روجا بهم دادش  -
 روجا؟  -
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 سرمو تکون دادم  
 متعج  پرسید:  

   -واقعا ؟
 م :  خنده اي کردم و گفت

 واقعا...چاي یا قهوه ؟  -
 خنده اش گرفت :  

   -چاي ...
 در حالي که ایستاده کنارش چاي مي ریختم با نگاهي به شمایل گفت :  

  
  

 چیزیم از زبونش فهمیدي؟  -
 با چشمکي مثل روجا با خنده گفتم :  

 کم و بیش   -
 هر دو خندیدیم که ازش پرسیدم :  

 خوب کي بریم ؟  -
   نگاهم کرد:  با تعج

 ویالتون ؟  -
 امروز بریم ؟  -

 سرمو مطم ن تکون دادم  
 پس بعد از صبحونه بریم   -
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 کنار دستش صندلي رو بیرون کشیدم و روش نشستم   
 به روم لبخندي زد که بهش گفتم :  

 نگقته بودي دایه داري ؟  -
 با خنده گفت :  

 حاال که فهمیدي ...  -
 لقمه اي کره و مربا رو توي دهنم گذاشتم    شونه اي باال دادم  و

  *** 
سین قبول نکرد  شتر بمونیم  اما امیر ح شتن بی صرار دا با اینکه خانواده عموش ا

 و یب ساعت بعد از 
 صبحونه به سمت ویالشون به راه افتادیم ...  

فضاي سرسبز بیرون و درختا..ادما با لباساي رنگي... کلي اول صبحي روحیه 
 کرده بودن  امو شاد

 ...نیمه هاي راه بودیم که بهم گفت :  
 فقط خدا کنه زیاد نامرت  نباشه   -

 دستي از موهاي جلومو به زیر شالم بردم و گفتم :  
 نامرتبم بود مرتبش مي کنیم   -

با لبخند صداي پخشو بلند کرد  نزدیکاي ظهر بود اما هوا طوري بود که به ندر 
 مي اومد هنوز کلي به 

 ر مونده   ظه
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همونطور که از مناظر بیرون لذت مي بردم یهو ماشتتین با تکون بدي متوقف 
 شد  چون کمربند نبسته 

بودم  به طرف جلو پرت شتتدم که زود امیر حستتین شتتونه امو چستتبید و منو به 
 عق  کشید... با نگرني 

 بعد از توقف کامل ماشین ازش  پرسیدم :   
 چي شد ؟  -
 صبر کن ببینم چي شده  نمي دونم ... -

با پیاده شتتدنش منم پیاده شتتدم که دیدیم ماشتتین توي جادي خاکي به خاطر 
 بارون شدیدي که اومده 

 بودالستیکش تا نصفه رفته توي گل   
 امیر حسین نفسشو بیرون دادو گفت :  

   -حاال چطوري درش بیاریم ؟
 خیلي مونده تا ویال؟  -
شین نه ولي پیاده اره  - ست ... با ما شینم به تنهایي کار مانی ..در اوردن این ما

 خیلي تو رفته  
  

   -پس چیکار کنیم ...؟
 نگاهي به اطرافش انداخت و بالخره تصمیموشو گرفت ..  

صلي - شه ..تا جاده ا شین از اینجا کم رد می ستادن اینجا فایده اي نداره ..ما وای
 پیاده بریم شاید ماشین 
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 یم ویال  بچه ها رو مي فرستم پي ماشین  گیر بیاریم ..وقتي رسید
 وسایلمون ؟  -

 فقط کیف دستیتو بردار ...  
  *** 

 وقتي به پشت سرم نگاه کردم ..از ماشین خیلي دور شده بودیم ....  
باالي یه تپه خاکي بودیم و باید به سمت پایین مي رفتیم .... برگشتم و به جاده 

 پایین تپه نگاهي 
 :  انداختم و گفتم 

   -باید به اون جاده برسیم ؟
ستترشتتو تکون داد...تیپ دوتامون اصتتال به اونجاها  نمي خورد ..چند نفر از 

 روستایي ها که سر 
 زمیناشون بودن با تعج  نگاهمون مي کردن 

کمي که رفتیم و از دید اون روستتایي ها محو شتدیم ..یهو ایستتاد و نگاهي به 
 جاده پایین انداخت  و 

 گفت :  
   -داره میني ب*و*س میاد ...اگه اینطوري بریم ... بهش نمي رسیم 

  
  

سیر خاکي  تا اومدن میني ب*و*س خیلي مونده بود اما اگه قرار بود از همین م
 بریم و تپه رو دور بزنیم 
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سیدیم ...با نگاهي به جاده و میني ب*و*س ..یهو با خنده اي  ....بهش نمي ر
 شیطون  

شدم و کیفمو روي ستم و با  خم  ش زمین انداختم و  رو به پایین و  کنار جاده ن
 عجله کفشامو در اوردم 

 ...کپ کرده از رفتارم ..باالي سرم اومد و گفت :  
 داري چیکار مي کني ؟  -

   -مي خوام راه میون بر بزنم 
 اینطوري ؟  -

 نیشم تا بنا گوش در رفت  و گفتم :  
و*س اومده و رفته ....ولي از اینجا خیلي بخوایم قدم زنان بریم ....میني ب*-

 زود مي رسیدم  
   -نه حرفشو نزن اوا ...یکي ما رو اینجا مي بینه 

 خندیدم و گفتم :  
 خوب بینه ..اما نه کسي نمي بینه ..  -

ستمو بلند کردم و  شدم و د شتم و بلند  ست بردا شامو با یه د سریع کیف و کف
 دستشو گرفتم و به 

 کشیدمش و گفتم :  سمت پایین تپه 
 زود مي رسیم ...خیلیم کیف مي ده ..کفشاتو در بیار ...  -

 دو دل به دو طرف جاده خاکي نگاه کرد   
 زود باش دکتر ..خاکي باش  -
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به کفشاي توي دستم و لباي خندونم نگاهي انداخت و باالخره با دادن نفسش  
 به بیرون خم شد و 

 ش گرفت ..دستشو کشیدم و با خنده گفتمکفشاشو از پاش در اورد و توي دست
  : 
 بدو...میني ب*و*س داره میاد ...  -

ستش که  شروب به دویدن کردم ...به ناچار د شیدم و  ستشو ک براي اخرین بار د
 توي دستم بود به 

 سمت پایین با پاهاي برهنه شروب به دویدن کرد ...  
هاي برهنه ام ستتبزه هاي از این راه تا اومدن میني ب*و*س کلي مونده بود..پا

 نرم رو لمس مي کرد  و 
سرم مي اومد و  شت  سین پ شایندي وجودم رو پر مي کرد ....امیر ح حس خو

 من بیشتر مي 
 کشیدمش ...و مي خندیدم   

هنوز نگران بود کستتي اونو توي اون وضتتعیت ببینه  ....اما من فقط دلم مي 
 خواست لذت ببرم ...از این 

ند.. از ای نداختم حس خوشتتتای گاهي بهش ا نده ن با ...غرق خ ن فضتتتاي زی
 ...خنده اش گرفته بود و همچنان 

 نگران دیده شدن بود ....  
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شه به وجود  شت تحمل مي کرد ..اما لذت این چیزا ..همی بچگي هاي منم دا
 نمیاد ...باید همراه خودم 

 مي کردمش ..و به اونم لذت مي دادم   
نزدیب مي شتتد ..که همونطور که مي دویدم  میني ب*و*س ابي رنگ داشتتت

 دست بلند کردم  تا نگه داره 
...صحنه جالبي بود با همون دستي که کفشامو نگه داشته بودم مدام دستمو و 

 کفشا رو تکون مي 
 دادم که امیر حسین با خنده گفت :  

 توروخدا... بي ابروم کردي ..اینجا منو مي شناسن   -
 ه بود که با خنده سرمو به سمتش چرخوندم :  از خنده صورتم سرخ شد

خوشحال بودن و شادي کردن مگه چه ایرادي داره ؟..تازه مطم ن باش اینا به -
 این چیزا توجه اي نمي 

 کنن  
اره توجهي نمي کنن ولي نه به دکتري که همیشتته استتته مي رفته و استتته مي -

 اومده ...  
س شیدمش ...میني ب*و*س  ای شامونو پا با خنده باز ک سریع کف تاد و هر دو 

 کردیم ..  
سین فکر کنم  همه از توي میني ب*و*س نگاهمون مي کردن ...بیچاره امیر ح

 فقط دعا دعا مي کرد 
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سالمي کردم و رفتم  سو که باز کردم با لبخند  شنایي نبینتش ..در میني ب*و* ا
 باال پشت سرم امیر 

 حسین اومد...  
سط میني همه خیره به ما نگاهمون مي  ستن نبود ...و ش کردن ... جایي براي ن

 ب*و*س ایستاده بودم 
..امیر حستتین مجبور بود کمي خم بایستتته که با همون خنده اي که به زور 

 جمعش کرده بودم در حالي 
 که امیر حسین از پشت سر بهم نزدیب شده بود پرسیدم :  

 اینا چرا دارن اینطوري نگاهمون مي کنن ؟  -
 ت :  خنده اش گرف

 از خودت بپرس ...کم مندره اي رو براشون خاطره نکردي   -
شم و ابرویي اومد و به  ستم چ ل  پایینمو با خنده گاز گرفتم که زن ب*ه*ل د

 کردي به ب*ه*ل دستیش چیزي 
 گفت که اون یکي به زور به فارسي براي اینکه به در بگه تا دیوار بشنوه گفت :  

 شهریا اینطورین دیگه ؟  -
 روم به طرف امیر حسین برگشتم :  ا

 به گمونم ابروتو بردم   -
 با خنده گفتم :  

 تازه فهمیدي ؟  -
 از گوشه چشم به زنا و مردا که نگاه از ما نمي گرفتن نگاهي انداختم و گفتم :  
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 از من بدشون میاد یا از تو ؟  -
 خنده اشو جمع و جور کرد :  

 دلشون براي من مي سوزه    هیچ کدوم ....اینا بیشتر داره -
وار رفتم ...خنده اش گرفت که به مرد ي که با روي ترش کرده بهش خیره بود 

 به کردي سالم کرد و 
 چیزي گفت ..اونم جوابي داد که یهو لبخند به لباي مرد اومد  

ستتعي کردم معني حرفاشتتونو بفهم که زن پشتتت ستتري مرد به کردي از امیر 
 حسین چیزي پرسید  

 ر حسینم لبخندي زد و جوابشونو داد   امی
شد تا  شه ..تا جایي که یکي از اقایون بلند  ساس مي کردم جو داره بهتر می اح

 جاشو به من بده  حتي 
سین بده ..اما امیر  شو به امیر ح شه تا جا ست بلند  شم مي خوا ستی ب*ه*ل د

 حسین با لبخند و حرفي 
 د شه ...  که به کردي زد ازش تشکر کرد و نذاشت که بلن

  
 **** 

  
وقتي از میني ب*و*س پیاده شدیم همه دیگه امیر حسینو مي شناختن و ازمون 

 خداحافدي کرده 
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شونو ادامه   شم غره رفتنا سین نبودم هنوز چ سر امیر ح بودن ...هرچند اگه هم
 داشت 

تا خود ویال یکم دیگه پیاده روي باید مي کردیم که چیزي نزدیب به یه ربعي 
 د مقابل درکه طول کشی

ایستتتادیم ...دستتته اي از کلیدا رو از توي جی  کتش در اورد و مشتتغول باز  
 کردن در شد 

 نگاهي به اطراف انداختم و با سوزي که بدنمو به لرز انداخته بود گفتم : 
 اینجا همیشه انقدر سرده ؟- 
 نگاهي بهم انداخت و دوباره با در ور رفت و گفت : 
 ا سرده ...باید مدام لباس گرم تنت باشه ...اره ..حاال حااله- 

با توجه به اینکه خودش داشتتت درو باز مي کرد فهمیده بود کستتي داخل خونه 
 چشم انتدار مون 

 نیست : 
 فکر کنم داخل خونه هم باید سرد باشه - 
  
 سري تکون داد و گفت : 
شه ی-  سرما رو می شه ... سته با ش ه کاریتو دعا کن همه جا رو تار عنکبوت نب

 کرد 
 وقتي این حرفو زد ته دلم خالي شد که قراره کجا بریم  

سي تماس گرفت و باز از اون  شم در اورد و با ک شی همزمان که درو باز کرد گو
 لهجه ناشناخته استفاده 
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 کرد  
از در که عبور کردم به فضاي بزرگ داخل  خیره شدم ..درختاي بزرگ دو طرف 

 حیاط تا خود خونه ادامه 
 داشتن . 

بازم  یا خونه عموش نبود ...اما  به بزرگي خونه اشتتون توي تهران  .البته اینجا 
 بزرگ بود...خود ساختمون 

اونقدر نماي تجمالتي نداشتتت ..یه ستتاختمون دو طبقه که فقط دعا مي کردم 
 داخلش مثل بیرون سرد 

 نباشه ...چون کم کم سرما داشت اریتم مي کرد  
هر دو به ستتاختمون رستتیده بودیم ...درو که  باز کرد   باتموم کردن مکالمه اش

 از زور سرما  زودتر  ازش 
 رفتم تو ..خنده اش گرفت و پشت سرم وارد شد و درو اروم بست  

داخل خونه تمیز و مرت  و مبله بود اما از اونچه که مي ترستتیدم ستترم اومده 
 بود..داخل خونه سرد بود و 

 شومینه هم خاموش بود 
میدي به طرفش چرخیدم که دیدم روي یکي از وستتایل خونه  با انگشتتت با نا ا

 اشاره اش دست کشید 
 و بعد به نوک انگشتش خیره شد  
 مثل اینکه تمیزي  از  سرما براش مهم تر بود : 
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همه جا رو گرد و خاک گرفته ..... کستتي رو هم  که خونه رو بهش ستتپردیم -
 ماهي یه بار به  اینجا سر 

 ....فکر کنم وضعیت اتاقاي باال هم همینطوري باشه مي زنه .. 
 اون از تمیزي حرف مي زد و من نگران سرما بودم : 
 حاال تو رو چطوري گرم کنیم ؟- 
یه لحده بهم خیره شد..و همچنین به لباس گرمي که دور خودم پیچونده بودم  
: 
 معلومه ...با شومینه ..االن روشنش مي کنم - 

ن این حرف خوش کرده بودم ..اما بعد از گذشتتت   دقیقه چقدر دلمو با شتتنید
 ... هر کاري کردیم 

شتناک بخورم  سرماي وح ستم به زودي قراره یه  شد...مي دون شن ن شومینه رو
 ...با اون بدن الغر و 

ضتتعیفي که من  داشتتتم هر وقت توي همچین وضتتعیت هایي قرار مي گرفتم 
 ..بي برو برگرد سرماي 

 همونطور که مشغول بود وارد اشپزخونه شدم بدي مي خوردم ... 
همه چي یه زندگي اماده  و مهیا بود..یه اشتتپزخونه جمع و جور و ناز که اگه 

 داخلش گرم مي بود 
..اشپزي هم توش حسابي مزه مي داد ...کمي به عق  برگشتم و  سرمو از  الیه 

 چهار چوب در رد 
 نوز روشن نشده بودکردم و به امیر حسین نگاه کردم ...شومینه ه 
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دستامو توي هم فشردم و سعي کردم با بخار دهنم گرمشون کنم و با یه تصمیم  
 اني فکري به حال 

 این خونه کنم  
 از اشپزخونه در اومدم و گفتم : 
 روشن نشد ؟- 
 کمي سرشو عق  کشید و گفت : 

وچولو خاري کفکر کنم مشکل داره که روشن نمیشه ..باال تو یکي از اتاق یه ب-
 هست ...اونو االن میارم 

روشن مي کنم تا ببینم مشکل این چیه ...به یکي هم زنگ زدم بره سراه ماشین 
 ..االن میادکه 

 سوئیچ ماشینو ازم بگیره  
وقتي رفت دنبال بخاري ...و کمي طول کشید که بیاد ...پشت سرش از پله ها 

 باال رفتم ...دوتا اتاق 
اتاق بزرگ رو در رو ....همین که وارد اتاقي شتتدم که توش  بیشتتتر نبود ..دو تا

 امیر حسین بود ..صداي 
زنگ خونه بلند شتتد و امیر حستتین تند بیرون اومد و  در حالي که از پله ها  

 پایین مي رفت گفت :
 اومده دنبال سوئیج .... االن بر مي گردم - 
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ه شتتتدم ...و بعد به با خروجش از اتاق به تخت بزرگ دو نفره داخل اتاق خیر
 پنجره بزرگي که یه راست 

سین حرف   شده بودو با امیر ح شون مي داد..مردي وارد حیاط  داخل حیاطو ن
 مي زد 

مردي پا به سن گذاشته که لباس کردي به تن داشت ...همونطور که نگاهشون 
 مي کردم از پنجره 

شدم ...اونجا هم دو صله گرفتم ...و وارد اتاق رو به رویي  تا تخت جدا قرار فا
 داشت تمام وسایل داخل 

اتاقا شتتیب و قشتتنگ بودن ..حموم کوچیکي هم داخل همین اتاق رو به رویي 
 بود ...و خوشبختانه 

شن کردنش  شغول رو شت ...که رفتم و م بخاري توي همون اتاق اولي قرار دا
 شدم ..گرم کردن یه اتاق 

 زودتر انجام مي شد تا یه سالن به اون بزرگي  
با کلي کلنجار رفتن بود ..غافل از نبود امیر  با روشتتن کردن بخاري که اونم 

 حسین مقابلش نشستم تا 
 کمي گرم بشم ...گرم شدني که نیم ساعتي طول کشید ... 
وقتي این همه مدت گذشت و دیدم از  امیر حسین خبري نیست ... بلند شدم  

 و از پله ها پایین رفتم 
س کردم ستتالن هم کمي گرم شتتده که چشتتمم به با رستتیدن به ستتالن احستتا 

 شومینه  روشن افتاد..نا 
 خواسته لبخندي به لبهام اومد  



wWw.Roman4u.iR  1910 

 

شپزخونه با   صداهایي از داخل  ا شنیدن  شومینه که با  سمت  ستم برم  مي خوا
 خوشحالي از اینکه 

 شومینه روشنه به سمت اشپزخونه رفتم 
  
سین  در حال جا به جا کردن مواد غذای  سته هاي روي کابینت امیر ح ي توي ب

 بود
  

   
  
 اینا رو از کجا اوردي ؟- 
 نگاهي بهم انداخت : 
 قبل از اومدن زنگ زده بودم که اینا رو برامون بخرن و بیارن ...- 

با حس گرماي داخل خونه  کم کم نسبت به یب ساعت پیش که زیاد تمایل به 
 موندن در اینجا رو 

رفتم و  کمکش کردم که همه بستتته ها رو زودتر  نداشتتتم ....با روق به طرفش 
 جا به جا کنیم  

 شومینه چطوري روشن شد ؟- 
شم غره اي که توش ته مایه هایي از خنده  شید و با چ ست از کار ک یه لحده د

 بود بهم خیره شد و 
 گفت : 
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 خیلي منو دست کم مي گیریا - 
 سعي کردم نخندم و خودمو با بسته ها مشغول کنم  
 تره به وضع خونه ام یکم برسیم ...به- 
 شونه اي باال داد و گفت : 
 همون اتاق خوابو مرت  کنیم ..مي سپرم فردا یکي بیاد اینجا ها رو تمیز کنه - 
شت اخرین بسته رو توي کابینت باالیي مي   از گوشه چشم نگاهش کردم ..دا

 راشت :
 یاد سي بگي بفکر کنم دوتایي از پسش بر بیایم ..نیازي نیست به ک- 
 دست از کار کشید و. به سمتم برگشت و خیره تو چشمام گفت : 
 تو کمر درد نداري ؟..کتفت درد نمي کنه ؟- 
 خیره بهش سرمو تکون دادم  

خوب دردم نکنه باید مراعات کني که  ...فکر کنم خوبم که باشي ... خودت -
 قصدي قصدي دوست 

 برسوني  داري خودتو نابود کني و به خودت اسی  
 دستي از زیر شال به روي گردنم کشیدم و گفتم : 
یه تمیز کردن ساده است ...حوصله اینکه تا فردا کسي بیاد و اینجاها رو تمیز - 

 کنه رو ندارم 
 و بعد با یه نیش باز از خنده چشم وابرویي براش اومدم  وگفتم : 
دم تو زحمتشتتو مي تازه توام هستتتي ..من که تنها نیستتتم ..هر جا که کم اور- 

 کشي 
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یه جوري با حرفم بهم خیره شتتد که فکر کردم هر لحده اماده استتت که تا مي 
 خورم منو بزنه ...البته 

حقم داشتتت ..یه زماني دانشتتجوش بودم و انقدر براش بلبل زبوني نمي کردم 
 ..اما حاال بهش دستورم 

 ر داشت مي دادم که زیر دستم کار کنه ..این واقعا دیگه زو 
هرچند مي دونستتتم  امیر حستتین چنین ادمي نیستتت ...و به این چیزا اصتتال  

 اهمیت نمي ده ..
درستتت  مثل وقتي که همه تو میني ب*و*س فهمیده بودن کیه و منو به خاطر 

 مجبور کردنش براي دویدن 
 مواخذه نکرده بود  
 لپمو از داخل گاز گرفتم که نخندم  

ساکت می- ضي وقتا همچین  شي و هیچي نمي گي که ادم با خودش میگه بع
 پس این زبونش کجا 

 رفته ...یه وقتاییم یعني اوا اونقدر دلم مي خواد که  ... 
 به اینجاي حرفش که رسید مرموز ساکت شد و با خنده بهم خیره شد  
 منم همونطور بهش خیره شده بودم که زود پاکت ابمیوه رو برداشتم و گفتم : 
ت که اینطوري فکر مي کني ...خانوما اصتتوال موجودات تقصتتیر تو نیستتت- 

 ناشناخته اي هستن 
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شو کمي  سر شو به لبه کابینت تکیه داد و  ست در حالي که خنده اش گرفته بود د
 کج کرد و زبونشو توي 

 دهنش چرخي داد و گفت : 
 اصوال هم عادت به ازار دادن جماعت مرد رو  دارن -
  

مي شتتدیم و براي هم خط و نشتتون مي وقتي اینطوري چشتتم تو چشتتم هم 
 کشیدیم ..نمي تونستم 

 جلوي خنده امو بگیرم  
 خوب اینم بخشي از زندگیه دیگه ...شما اقایونم که کم اریت نمي کنید - 

با خنده سري تکون داد و دستشو از روي کابینت برداشت و پاکت ابمیوه رو از 
 دستم بیرون کشید و به 

 زش  پرسیدم :سمت یخچال رفت که زود ا 
 تا کي اینجا مي مونیم ؟- 
داخل یخچالو کمي وارستتي کرد و همونطور که از توش چیزي برمي داشتتت   

 گفت :
 بستگي داره چقدر بهمون خوش بگذره ..- 

شونه اي باال دادم  و از پشت سر بهش نزدیب شدم و بسته اي که براي غذا در 
 اورده بودو از توي 

 م :دستش بیرون کشیدم و گفت 
 تا تو مشغول تمیز کردن بشي ..منم ناهارو اماده کردم و اومدم کمکت - 
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 مدلوم توي چشمام خیره شد: 
 بیا فقط  باال رو تمیز کنیم - 
 ابروهامو باال انداختم  و با خنده بهش خیره شدم  

 نا امید از من دستي به موهاش کشید و به سالن خیره شد..
  

 *** 
دیگه ناي راه رفتن و حرف زدن نداشتم ...خسته از یه تمیز انقدرخسته بودم که 
 کردن حسابي روي 

 مبل رو به روي  شومینه افتادم و سرمو به عق  تکیه دادم و پلکهام رو بستم  
خونه حسابي تمیز شده بود و البته حسابي هم  گرم ..بین تمام کارا وقتي رو هم 

 براي ناهار در ندر 
از تموم شتتدن کارا.... امیر حستتین براي انجام کاري  گرفته بودیم و حاال بعد

 بیرون رفته بود..پلکهامو باز 
 کردم ... 

دلم یه دوش اب گرم مي خواست ..اما چمدونم توي ماشین بود و هنوز ماشینو 
 نیورده بودن ..به 

شفته نبود اما براي  ضعم اونقدرم ا سر و  سختي تکیه امو از مبل جدا کردم ...
 خستگي رفع کوفتگي و 

 یه دوش اب گرم خوب بود  
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از روي مبل بلند شدم ...و به اطرافم نگاهي کردم .... چشمم به  مانتو و شالم 
 که قبل از کار در اورده 

شون دارم که  سته مبل بر ستم از روي د شون رفتم و خوا سمت بودم افتادم ...به 
 دیدم در کنسول نزدیب 

 با دیدن چندتا البوم عکس از بستتتنشبه مبل کمي بازه ...رفتم تا ببندمش اما 
 منصرف شدم  و درو 

بیشتتتر باز کردم ..اولین البومو برداشتتتم و همونطور خیره به جلدش روي مبل  
 نشستم  و بازش کردم 

عکسهاي خانوادگي بود ..از هر جا و هر مکاني توش عکس بود ...امیر حسین 
 خیلي کم تو عکسا بود 

از کردم که با دیدن اولین عکس یه جوري شتتدم ...برگشتتتم و البوم بعدي رو ب
 ...امیر حسین و افاق توي 

سرش  شت  سته بود و افاق از پ ش سین روي مبل ن همین خونه بودن  ..امیر ح
 ایستاده بود و دستاشو 

ند امیر حستتین خیره شتتتدم  به لبخ قه کرده بود .. دور گردن امیر حستتن حل
 ...قشنگ مي خندید و شاید 

 س بعدي هم از همونا بود هم از ته دل ..عک 
سادت  سته رگهایي از ح صمیمت رو مي دیدم ناخوا سا اون همه  وقتي توي عک

 توم پدیدار مي شدن  
 ..حتي بعضي جاها با حرص گوشه ل  پایینمو گاز مي گرفتم  
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ستم با  شت ؟... واقعا بي مورد بود ...اما نمي تون حرص خوردنم چه معنایي دا
 دیدن این عکسا هیچ 

 شي از خودم نشون ندم واکن 
مخصتتوصتتا که خنده هاي از ته دل امیر حستتین انقدر تابلو بود که از خودم و 

 زندگي که داشتم بد مي 
 اومد..امیر حسین هیچ وقت انقدر از ته دل پیش من نخندیده بود ... 

رفتم صتتفحه بعدي ....هر عکستتي رو که مي دیدم بیشتتتر عصتتبي مي شتتدم 
 ...دیگه طاقت نیوردم و 

 البومو بستم  و نفسمو با حرص بیرون دادم  
  

                     
  

بلند شتتدم که البوما رو بزارم ستترجاش که دیدم البوم ستتومي رو ندیدم ...نمي 
 خواستم اعصابمو بیشتر 

باطنیم برش دارم و   یل  ما نیرویي مجبورم کرد عالرغم م از این خرد کنم ا
 نگاهش کنم 

ش کردم ...نه از عکستتاي خانوادگي خبري بود نه از نفستتي بیرون دادم و باز 
 افاق ..این عکسا... خیلي 

 قدیمي بودن ..عکسایي که مال اینجا ها نبود ... 
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تمام عکسا..مال  دوره دانشجویي امیر حسین بود..خیلي جون بود ..لبخند به 
 لبام اومد ...تیپ زدناش 

بارید ...چند عکسو رد  با االن کلي فرق داشت ..شر و شوري از چهره اش مي
 کردم که دیدم توي 

ستاش با دوتا دختر توي یه کافه دور یه میز گرد  سین و دو سا امیر ح یکي از عک
 نشستن و به دوربین 

 مي خندن  
سفید با موهایي بور..اما  صورتي  شت .. یکي از دخترا چندان چهره زیبایي ندا

 اون یکي خیلي بلوند و 
حسین نشسته بود ..به چهره دختر خیره شدم ..نگاهش  ناز بود و دقیقا کنار امیر

 به طرف دوربین نبود 
 ..بلکه به نیم رخ امیر حسین بود  

توي چندتا عکس دیگه حضتتور این دو دختر پر رنگ بود و گاهي هم تنها بود 
 ..اما توي هیچ کدوم از 

 عکسا امیر حسین و این دختر تنها نبودن  
اشت کار دستم مي داد..رفتم صفحه بعدي توي حسادت هاي زنانه ام  امروز د

 محیط بیمارستان بود و 
سر از روي  شت  ستي از پ باز اون دختر ...همونطور که خیره به عکس بودم ..د

 شونه ام رد شد و با 
 انگشت اشاره به عکس گفت : 
 اینجا دیگه اخراي دوره ام بود - 
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خندي زد  و از رنگ پریده از حضتتور بي ستتر و صتتداش بهش خیره شتتدم ..لب
 همون پشت مبل به عکس 

 دوباره خیره شد... 
 انگشتشو گذاشت روي عکس دختر و گفت : 

ست ..یه دختر زرنگ و باهوش ...اگه بگم تو درس خوندن و رقابت - سارا این 
 کردن با من پدرمو در اورد 

 ..بهت دروه نگفتم  
 سرمو به سمت عکس برگردوندم ... 
 خوب روزاي خوبي بود..خیلي - 
 سرمو تکوني دادم و خیره به لبخنداي توي عکس امیر حسین  با کنایه گفتم : 
 همه جا هم  لبخند به ل  داري - 

از گوشتته چشتتم نگاهي به من انداخت و مبلو دور زد و اومد کنارم روي مبل 
 نشست  ... البومو از توي 

 دستم بیرون کشید و گفت : 
ریات بیشتتتر از من بوده ..همه جا واال خانوم شتتیطوني هاي خودت و همدو-

 اتیش سوزوندید..نمونه اش 
 ماشین بدبخت من ....حاال خنده هاي  من برات سوال شده ؟ 
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انقدر تیز بود که مندور حرفمو به خوبي گرفته بود لبخندي زد و با نگاه مجدد  

 ي به عکس ...گفت :
دیگرو شتتناختیم از هم بدمون مي اومد..من من و ستتارا از روز اولي که هم-

 ازش ...چون شاگرد زرنگي 
بود و نمي راشت من به چشم بیام .... اونم ...از اینکه من ایراني بودم  و درس  

 خون ..
همش با هم رقابت مي کردیم ...توي جمع بچه ها ...دوستانه بر مي خورد مي 

 کردیم و وقتي 
خواستم مثل موش و گربه به جون هم بیفتیم  همدیگرو تنها گیر مي اوردیم مي 

... 
اون فکر مي کرد تمام ایرانیا تروریستتت هستتتن و حم درس خوندن اونم توي 

 کشورشو ندارن ...منم فکر 
مي کردم اونم یه دختر پولدار ..خوش گذرونه که فقط بلده درس بخونه ...و  

 هیچ عرضه دیگه اي نداره 
از هم ستتوالي داشتتتم درباه درس ...جواب از هم بدمون مي اومد اما وقتي 

 همدیگرو مي دادیم ..اینطور 
 نبود که به خاطر بد اومدن از هم حتي یه حرف کوچیب هم نزنیم  

تا اینکه توي یکي از امتحانا باعک شد من  دیر به سر جلسه امتحان برسم  ..و 
 همین شد که دو نمره 
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کالس من بودم ...ولي همونم شتتد  کم بگیریم ..البته بعد از اون باالترین نمره
 که انتقام بدي ازش بگیرم 

  
 موضوب برام جال  شد : 
 چیکار کرد که دیر اومدي ؟- 
 رفت صفحه بعدي البوم : 

با یه تماس ستتتاختگي به خوابگاه  از طرف دانشتتگاه ...گفته بود که امتحان 
 برگزار نمیشه ...وقتي اون 

شنیده بودم از خوشحال صمیم لحده این خبرو  ستم چیکار کنم ...ت ي نمي دون
 گرفته بودم تمام روزو 

 بخوابم و حتي سرکارم نرم  
اما یب ربع بعد وقتي دوستتتام دیده بودن نیومدم ستتریع باهام تماس گرفتن و  

 گفتن که کجام ...امتحان 
تا ده دقیقه دیگه برگزار میشتته ...تا خودمو به ستترجلستته امتحان برستتونم نیم 

 از دست ساعت از وقتمو 
سه  سر جل شاگرد زرنگي بودم اجازه دادن برم  صرار اونم چون  داده بودم ...با ا

 امتحان .... امتحان خیلي 
 مهمي بود ...بعدها از یه منبع موثم فهمیده بودم اون تماس کار سارا بوده  ... 

براي همین یه ش  من ودوستام هر چي موش توي ازمایشگاه بودو برداشتیم  و 
 با اسپري 
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ستتیاهشتتون کردیم ...ستتارا از موش تا حد مرگ مي ترستتید ..هیچ وقت توي 
 ازمایشگاه بهشون نزدیب 

 نمي شد  
خوابگاه دخترا توي یه محوطه پر دار و درخت و جاي خوب شتتهر بود ...تمام 

 موشا رو توي یه جعبه بزرگ 
 ریخته بودم  
ني که دوستتتام از اونجایي که هیچ مردي حم نداشتتت اونجا بره با کمب نردبو 

 نگهش داشته بودن تا 
 لبه پنجره اتاقش قایمکي باال رفتم ... 
  

                
  

براي امتحان فرداش داشتتت اماده میشتتد به شتتدت مشتتغول درس خوندن بود 
 ..اصال حواسش به من 

 نبود 
  
 خنده به لبهاي امیر حسین اومد ...: 

باز بود که جعبه - به خاطر گرمي هوا  رو بلند کردم و تمام موشتتتا که پنجره  
 چیزي نزدیب به       تا میشد 

 رو از پنجره ریختم داخل اتاقش  
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واي اوا با دیدن موشا چنان جیغي کشید که پرده گوشام پاره شد ...باال و پایین 
 مي پرید و جیغ مي 

 کشید و کمب مي خواست ..تمام اتاقش پر موش شده بود  
بح از باالي میزش پایین نیومد ..کل یه خوابگاهو کاري کرده بودم که تا خود ص

 بهم ریخته بودم و همه تا 
 صبح داشتن موشا رو مي گرفتن ... 

روز بعدش که امتحان داشتتتیم ...با چشتتمایي باد کرده امده بود ستتر جلستته 
 امتحان ..نمره اش افتضاه 

 شد  
 با ناباروي گفتم : 
 چقدر تو بي رحمي - 
 با خنده گفت : شونه اي باال داد و  

اون اول شتتروب کرد نه من ...بعدش توي یه اتش بس با هم دوستتت شتتدیم -
 ...دختر خوبي بود ...مودب 

 ..شیطون ..درس خون و زرنگ ...یکي از بهترین هم دوریهام بود 
 ناخوداگاه ازش پرسیدم : 
 ازش خوشت مي اومد ؟ 
 مطم ن سرشو تکون داد: 

شون اره ...لوس نبود ...از اون اد- ضع ماي اویزونم نبود ..پدرش پولدار بود..و
 خوب بود ..اما دوست داشت 
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ست و کلي  شکا سته ...االنم یکي از بهترین پز خودش روي پاهاي خودش بای
 هم موفقه ..اتفاقا سال 

ته از ندر  پیش توي یکي از کنفرانستتتا دیدمش ...خیلي عوض شتتتده بود الب
 ظاهري ...مقاله فوق العاده 

 رائه داده بود اي رو هم ا 
 به نیم رخش خیره شده بودم که بدون اینکه نگاهم کنه گفت : 
 یه پسر بانمکم داره - 
 با تعج  پرسیدم : 
 ازدواج کرده ؟- 
  

                  
  
 صفحه بعدي رو اورد : 

اوهوم ...با خودش و پسرش بعد از کنفرانس رفتیم رستوران ...همسرش به یه -
 و  سفر کاري رفته بود

 نبود  
 یه دفعه سرشو بلند کردو بهم خیره شد  
 تند نگاهمو ازش گرفتم که از نگاهم نخونه که چي درباره اش فکر مي کردم  
 خنده اش گرفته بود که البومو بست و گفت : 
 حاال این البوما کجا بودن ؟- 
 سرشو برگردوند و  به کنسول و دو البوم دیگه خیره شد و ازم پرسید: 
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 ا رم نگاه کردي ؟اون- 
 از جام بلند شدم و گفتم : 
 همینطور سر سري اره ...ماشینو کي میارن ؟- 
 مشکوک به چهره منقلبم نگاهي کرد و گفت : 
تا یکي دو ستتاعت دیگه میارن ...برو یه دوش بگیر ...توي کمد باال یه چند - 

 دست لباس هست 
شتتتت که من دوستتت همزمان به ستتمت البوما رفت و دقیقا هموني رو بردا 

 نداشتم 
 وقتي صفحه ها شو باز کرد ..به سمت پله ها رفتم که خیره به عکسا گفت : 
 این البوما قدیمي هستن ...اینجا موندن ...خیلي وقته ...- 
 سرشو به سمتم برگردوند 
 نمي خواستم فکر کنه زن حسودي هستم : 
 شام چي دوست داري درست کنم ؟- 
 به پیشونیش داد و گفت : خیره به چشمام ..چیني 

یا بریم بیرون یکم - یاد بهش فکر نکن ..ب یه چیزي درستتتت مي کنیم ....ز
 بگردیم ..حسابي مزه مي ده 

 ... 
 با اینکه حالم کمي گرفته بود  سري تکون دادم و گفتم : 
 پس صبر کن برم لباس گرممو بردارم بیام - 
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 ال رفتم و با عجله از پله ها با 

 *** 
گشت و گذارمون عالي بود از هر دري حرف زدیم ...تنها چیزي که درباره اش 

 حرف نمي زدیم 
 بیمارستان و مریضا بودن ...وقتي به خونه رسیدیم هنوز ماشینو نیورده بودن .. 

اینم از شانس من بود که دلم ه*و*س حموم کرده بود و با دیدن دو دست  لباس 
 ...  که یکیش کردي بود

همون پیرهن ستفید که نمي دونستتم مال کیه و امیر حستینم چیزي درباره اش 
 نگفته بود.. رفتم که 

ماده کردن بستتتاط  حال ا مدم ...دیدم در  دوش بگیریم ..وقتي از حموم در او
 شامه ...و داره جوجه ها رو به 

 سیخ مي کشه  
ده بودم همون پیرهن یکم تو تنم گشتتتاد بود ...اما بهم مي اومد...مجبور شتتت

 شلوار خودمو بپوشم 
 ..حداقل دیگه خستگي از تنم در رفته بود  

شت و نگاهم کرد ..به  شي ...یهو برگ سته نبا شت کانتر بهش گفتم خ وقتي از پ
 خاطر سرما موهامو 

شته بود همونطور باز روي   شب کرده بودم و گذا شوار زود خ س همون باال با 
 شونه ام باشن 
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شب کردم و  خیره به من و لباس سکوت کرد طوري که خودم  ..چند لحده اي 
 به لباسم خیره شده و 

 گفتم : 
شاده  -  شگله ...فقط یکم برام گ صال بهم نمیاد ..ولي پیرهن  خو مي دونم ... ا

... 
 وقتي سرمو باال اوردم لبخندي زد و گفت : 
 نه اتفاقا ...خیلیم بهت میاد ..- 
 اي اویزون لباس با روق نگاه کردم ...دستامو بلند کردم و به سر استین 
 عاشم سر استیناش شدم .....- 
خنده اي براي حرکت بچگانه ام کرد و برگشتتت تا بقیه جوجه ها رو به ستتیخ  

 بکشه 
 وارد اشپرخونه شدم و ازش پرسیدم : 
 کمب نمي خواي ؟- 
 نه دیگه تمومه - 
ستادم و به کار کرد  شدم و  کنارش ای شیطنت خرفتم و بهش نزدیب  یره نش با 

 شدم 
 خنده اش گرفت و گفت : 
 چیه ؟بهم نمیاد ؟- 
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ستش دارم به این  فکر مي کنم که از این به بعد - چرا اتفاقا.... خوبم میاد ...را

 غذا درست کردنا باشه 
 پاي تو  
 همراهم شروب کرد به خندیدن  

ذاشتم ...همونطور که مي خندیدیم تکه اي از گوجه رو برداشتم و توي دهنم گ
 ..نیم نگاهي بهم 

 انداخت ..و یه دفعه پرسید: 
 دیدن اون عکسا ناراحتت کرد ؟- 
 بهش خیره مونده بودم که گفتم : 
 نه - 
 مکثي کرد و گفت : 

توي هر زندگي مشترکي از این عکسا هست ...این البومم خیلي وقت بود که -
 کسي بهش نگاه 

 ارزش بوده که اینجا مونده ...سارا هم فقط یه هم دوره اي بود نمي کرد ...بي  
 ناراحت نیستم امیر حسین - 
کم پیش مي اومد استتمشتتو صتتدا بزنم براي همین خودمم کمي از حرفم جا  

 خوردم و  سکوت کردم 
با ستتکوتم دستتت از کار کشتتید و کامل به ستتمتم چرخید ..کمي رنگ به نگ  

 شدم 
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ه شتتده بود خواستتت چیز ي بگه که  گوشتتیش زنگ ...همونطور که بهم خیر
 خورد ...نگاهشو ازم گرفت و 

 گوشیشو در اورد و جواب داد ... 
به کردي حرف مي زد اما متوجه شتتده بود م که  ماشتتینو اوردن .....  ستتاعت  

 ش  بود...از مقابلم 
 گذشت و به سمت سینب رفت و دستشو زود شست و گفت : 
 بالخره ماشینو اوردن - 
 و رفت تا درو باز کنه  

ضا رو  صداي رعد و برق تمام ف شپزخونه در اومدم  یهو  با رفتنش همین که ازآ
 پر کرد ....از ترس دستامو 

ضعیت  شمامو باز کردم برقا رفت ...ترسیده از و شتم ....تا چ روي گوشام گذا
 موجود  به پنجره نزدیب 

 شدم ...همون مرد صبحي دم در بود 
شت که از خونه هاي دیگه کمي دور بود ..خونه هاي دورتر ویال جایي قرا  ر دا

 هم برقشون رفته بود 
شت ..به در   صد اومدن ندا سینم ق سیدم ...امیر ح سمون غرید ..تر ...دوباره ا

 خروجي نزدیب شدم 
شالمو برداشتم و روي سرم انداختم و در اصلي سالنو باز کردم و به انتهاي باه 

 خیره شدم ...با دیدن 
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امیر حسین  درو نیمه باز رها کردم و  با قدمهاي تند مسیرساختمون تا درو طي 
 کردم ...به نزدیکیشون 

 که رسیدم امیر حسین سرشو چرخوند و گفت : 
  

                 
  
 چي شده ؟- 

جلو مرد که با تعج  نگاهم مي کرد ..روم نشتتتد بگم ترستتیدم که خود امیر 
 حسین با دیدن چهره 

سمت مر د و به کردي م*س*تا شه لبش اومد و رو کرد به  صلم لبخندي به گو
 چیزي بهش گفت که اونم 

سمت در رفت   سري تکون داد و به  شونه خداحافدي از من  جوابش داد و به ن
... 

 امیر حسین  به سمتم اومد و گفت : 
 رعد و برقاي اینجا قل  ادمو میاره تو دهنش - 
خواستم از اینکه داره منو مسخره مي کنه چیزي هم خنده ام گرفته بود هم مي  

 بهش بگم که گفت :
 سرده بریم تو ..االنه که بارون بگیره ..منم برم ماشینو بیارم تو -
  

شروب به باریدن کرد ...و  شدیدي  شته بودیم که یهو بارون  هنوز قدم اولو برندا
 توي چشم بر هم زدني 
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امیر حسین از اوردن ماشین به کل هیکل دوتامون خیس اب  شد... طوري که 
 داخل منصرف شد و 

 مثل من  با سرعت به سمت خونه  دوید  
 وقتي وارد خونه شدیم اب از همه جامون مي چکید  
 هر دو داشتیم  به سر و وضعمون نگاه مي کردیم که به خنده افتادم و گفتم : 
 کاش حموم نمي رفتم - 
 سرشو بلند کرد و گفت : 
 نو بیارم برم چمدونامو- 
 نه شدت بارون زیاده ..بذار کم بشه بعد برو - 
نداري ..اینطوري -  قل دو  دستتتت لباس دارم ولي تو  اونم  باال حدا اخه من 

 سرما مي خوري 
 به لباسي که به خاطر خیسي به بدنم چسبیده بود نگاهي انداختم و گفتم : 
 یه فکري براش مي کنم - 
 ي  باال رفتم و زود از پله ها توي اون تاریک 

به دنبال حوله بودم که  از پشتتت ستترم با یه شتتمع روشتتن وارد اتاق شتتد...اگه 
 ماشین داخل خونه بود 

 خوب بود اما بیرون بود و تا اوردن چمدون دوباره  خیس خیس میشد 
 لباساتو در بیار ..سرما مي خوري - 
  

                  

http://www.roman4u.ir/


 1931 عبور از غبار

  
ه به بیرون خیره شتتتدم ..شتتتدت بارون ...خوب بود که اتاق گرم بود ..از پنجر

 انقدر زیاد بود که نمیشد به 
 خوبي بیرونو دید... 

شمع رو روي میز کنار تخت گذاشت و از توي کمد لباساش پیرهني در اورد و 
 به طرفم اومد و به 

 سمتم گرفت و گفت : 
 فعال اینو بپوش تا بعد برم چمدونتو بیارم - 

ازش گرفتم و پشتتتمو بهش کردم و شتتروب به باز دستتتمو بلند کردم .... پیرهنو 
 کردن  دگمه هاي پیرهنم 

 کردم .. 
موهاي خیس جلوم  روي پیشتتونیم چستتبیده بودن ... روم نمیشتتد به ستتمتش  

 برگردم ...
ست  شنیدم ..زود جلوي پیرهنمو با یه د شو  صدا توي خودم فرو رفته بودم که 

 گرفتم و به سمتش 
ض کرده و در حال بستتتن دگمه هاي پیرهن چرخیدم که دیدم پیرهنشتتو عو

 جدیدشه ..که با دیدن سر و 
 ضعم دستاش از  حرکت ایستاد  
 گفتم برم چمدونتو بیارم ....خودت نزاشتي ...برم بیارم ..؟- 
 به پیرهنش که بهم داده بود نگاهي انداختم و گفتم : 
 -نه ... بري و بیاي سرتا پات خیس میشه - 
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بود  و بعد به دستم که محکم جلوي پیرهنمو گرفته بود  نگاهش اول به چشمام
 تا بدن برهنه امو 

 نشون نده  
سعي کردم خودمو بزنم به اون راه   شم ... ستم م*س*تقیم بهش خیره ب نمي تون
: 
 برق دیر میاد؟- 
 با خنده شیطوني سرشو تکون داد 
 گرمم شد ....پیرهنشو توي دستم فشار دادم  و گفتم : 
 باسمو عوض کنم بیام من برم ل- 
سوند و مچ   شو بهم ر سر با چند گام بلند خود شت  سمت در رفتم که از پ به 

 دستمو گرفت و گفت :
 صبر کن - 
 ..ضربان قلبم باال رفت . با نگراني بهش خیره شدم ...و اب دهنمو قورت دادم  
 همون لبخند مرموز رو لباش بود که بهم گفت : 
 همینجا عوض کن - 
  

                  
  
بدنم ستترد شتتد ..به مچ دستتتم که توي دستتتش بود نگاهي کردم و دوباره به  

 چشماش خیره شدم 
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مي دونستم دیر یا زود به این مرحله مي رسیم ....با اینکه خودمم مي خواستم 
 ..و چند بار هم هر دو 

م دخواستتته بودیم و بنا بر دالیلي نشتتده بود  اما با این  وجود احستتاس مي کر 
 االن  امادگیشو ندارم 

ست بلند کرد و  ستم و باز کردم ..د شماموب شد ...چ سمتم نزدیب  قدمي به 
 موهاي چسبیده شده به 

 پیشونیم ..رو لبخند به ل   با سر انگشتاش کنار زد  
 از شرم نگاهمو پایین گرفتم ... 

ومد اسر انگشتاش ...از پیشونیم سر خورد و به سمت لمس  گونه و لبام پایین 
 ..دستاش گرم بودن و 

 وجودمو به اتیش مي کشوندن ... 
چشمامو با خالي شدن ته دلم بستم ...که با صداي تغییر کرده تن صداش اروم 

 و در فاصله یب وجبي 
 از صورتم گفت : 
 فکر کنم دیگه کافي باشه ...- 

شده بودم  سته  شرایط خ ست مي گفت .... دیگه بس بود ...خودمم از این  را
 .از این شرایطي که ..
ست مثل من که یه زن   ساس مي کردم موقتیه ...اون یه مرد بود ..در همش اح

 بودم ..
باشتتیم  هر دو هم  ادماي خاصتتي نبودیم که بتونیم بهم بي توجه و بي میل  

 ...خود من خیلي وقت بود 
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که دوسش داشتم ..و دلم مي خواست بیشتر از این نزدیکش باشم ..همدمش 
 و فقط باشم ...

زندگیمون خالصتته نشتته به لبخند و شتتوخي هاي که براي شتتاد کردن هم بود 
 ...اونم زخم خورده بود 

سر و خوب حم جفتمون   شتن یه زندگي بي درد ست مثل من ...فکر کنم دا در
 بود ...حقي که داشتیم 

 از هم دیگه  سلبش مي کردیم ...
  
رم کنه بهش نگاه کنم .. هنوز دست برد زیر چونه ام  و سرمو بلند کرد تا مجبو 

 چشمام بسته بود
 اجازه مي دي ؟  - 

چشمامو با ترس باز کردم ...همونطو که مچ دستم توي دستش بود منو اروم به 
 سمت تخت هدایت 

کرد...پاهام داشتن شل مي شدن ..به لبه تخت که رسیدیم پیرهن توي دستمو 
 از دستم بیرون کشید 

 ..و طرف دیگه تخت گذاشت .. 
شتتاید این اتفاق نیاید االن مي افتاد..اصتتال چه فرقي مي کرد ؟...چه االن چه 

 بعد ..امیر حسینم یه مرد 
بود ...غر بیه نبود که فکر کنم تا اخر قیامت با اینکه زنشم نگاهمم نکنه ...اروم 

 دستمو کشید همراه 

http://www.roman4u.ir/


 1935 عبور از غبار

گاه ما ن گاهش نمي کردم ...ا ده هم ن یه لح خت نشتتوند... به ت  خودش منو ل
 م*س*تقیم اون ..تمام وجودمو 

 مي سوزند... 
  

                     
  

دستشو بلند کرد و موهاي افتاده روي شونه امو کنار زد و به پشت سرم ریخت 
 ...باید همراهیش مي 

کردم ..نباید این حستتو بهش مي دادم که با این کار موافم نیستتتم ...حاال که 
 دلش مي خواست ..حاال 

اشت با همسرش باشه ..من نباید سفت و سخت مي شدم ..حتي که دوست د
 اگه مدیونشم نمي 

بودم این حم طبیعي و خواسته اي بود که مي تونست داشته باشه ..خواسته اي 
 که حاال من هم 

 داشتم  
شل  سبیده بود  ستم اروم اروم از جلوي پیرهنم که دو لبه بازش رو محکم چ د

 شد و به سمت پایین 
حسین با پشت دست اروم گونه امو نوازش کرد و من چشمامو بستم رفت امیر 

 ..هرم نفس هاي 
 گرمش رو به خوبي حس مي کردم  
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فاصله اي که به اهستگي کمو کمتر  شد ...و لحده اي که بالخره لباهاشو روي 
 لبهاي من 

گذاشت ...ته دلم خالي شد ..ب*و*سه اي طوالني که رفته رفته منو به سمت  
 کشوند .. خودش مي

زماني که دست بلند کرد و دستش رو دور کمر حلقه کرد که کامال در انحصار 
 خودش و دستاش 

باشم ..درست مثل پر گاهي بودم که به اسوني جا به جا مي شد ...سعي کردم 
 در میان ب*و*سهاي 

 غرق در محبتش من هم ب *و*سمش 
  

ین ب*و*ستته که براي اون تا رضتتایتم رو با ب*و*ستتیدنم اعالم کنم .... با اول
 حکم اجازه من محسوب میشد 

..دستتتهاش رفته رفته به زیر پیرهنم خزید و وجودم رو به کوره اتیش تبدیل کرد 
 ..لبه پیرهنم با دکمه 

 هاي باز از روي سرشونه ام لیز خورد و شونه برهنه ام رو نمایان کرد ... 
شونه بر شت ...با دیدن  شتي وجود ندا ست بلند دیگه راه بازگ هنه ام خودش د

 کرد و لبه پیرهنو بیشتر 
 پایین کشید و محکمتر از قبل منو ب*و*سید  

اون شتت  در زیر بي امون ریزش بارون ..در تاریکي خونه و روشتتني محدود 
 شمع ..باهاش همراه 
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سیني  شت ..هم یه امیر ح شدم ..همراهي که به همراهش هم دنیاي جدید دا
 جدید رو بهم نشون 

شقانه ابایي نمي کرد مي دا سیني که از گفتن کوچکترین حرفهاي عا د..امیر ح
 و با راحت ترین حال 

 ممکن تقدیم من مي کرد ... 
شه اي از  شت کردن گو شقانه اش با م سه هاي عا هرچند درد رو در زبر ب*و*

 مالفه توي دستم سعي 
 ربونتر باشتتهمي کردم به روي خودم نیارم  ..اما  اون باز فهمید و تالش کرد مه 

... 
اون شتت  به ستتان یب تولد جدید دیگه بود..تولدي که من رو به امیر حستتین 

 نزدیکتر و نزدیکتر کرد اونقدر 
 که احساس مي کردم که شاید خود اون هستم ...و مي تونم اونو بیشتر بشناسم  

صبح با احساس درد خفیفي به ارومي چشمامو باز کردم ....کمي سرم درد مي 
 فتاب توي کرد ..ا

 هواي نم زده و سرد صبحگاهي  خواستني شده بود  
گرماي وجودش هنوز در کنارم بود ...هنوز خواب بود و من رو کامل از پشتتت 

 سر در آ*ه*و*ش کشیده بود و 
 به خواب رفته بود  

شتر به خودش  شد و منو بی شش تنگ تر  کمي پام رو جا به جا کردم که آ*ه*و*
 ر بود چسبوند .......خنده دا
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شتم ...بازوهاي برهنه اش  شو ندا صورت ش  روي دیدن  ...اما بعد از اتفاق  دی
 کامل روم بود و نمي 

  
                    

  
راشتت از جام جو بخورم ...انگشتتهاي کشتیده و تمیزش دستت چپو رو توي 

 مشت خودش گرفته بود و 
شتتماش رو لحده اي رهام نمي کرد ..جرات چرخیدن و خیره شتتدن توي چ 

 نداشتم 
 هرچند از صداي دم و بازدم هاي مندمش میشد حدس زد که هنوز خوابه   

توي همون حالت ده دقیقه  رو بي حرکت موندم که با شتتنیدن صتتداي زنگ 
 گوشیش نا خوداگاه حرکتي 

شده  شت  ...حاال که بیدار  شش رو بازتر گذا به خودم دادم و اون هم  آ*ه*و*
 لند بود دیگه نمي تونستم ب

 شم  
کمي توي جاش تکون خورد و گوشي رو از لبه میز کنار تخت برداشت ..هنوز 

 پشتم بهش بود ...دست 
 راستش از زیر سرم رد شده بود و  سرم روي دستش بود که جواب تلفن رو داد: 
 سالم - 

 .... 
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 با شنیدن صداي اون طرف خط ...لبهاش به لبخندي باز شد و گفت : 
 ..عالیه ...جاي شما خالي - 

 ... 
 آوا هم خوبه ... 

 ... 
 نه هنوز خوابه - 

 ... 
 ... 

خسته از وضعیت موجود کمي تکون خوردم که دستي که روش سرمو گذاشته 
 بودم رو حرکت داد و به 

یه بلند کردن ستتاده همراه لبخند شتتیریني  منو به ستتمت خودش چرخوند و به 
 چشمام خیره شد و با 

 خنده گفت : 
 خوشمون اومد و بیشتر موندیم  شایدم- 

به  که جواب تلفن رو مي داد  که همونطور  گاهمو ازش گرفتم  لت ن جا با خ
 سمتم خم شد و محکم منو تو 

 ي آ*ه*و*شش گرفت  
 از خجالت دیگه نمي تونستم سرمو باال بیارم  

..مي خندید و با اون طرف خط که صد در صد مادرش بود حرف مي زد ..سرم 
 سبیده به سینه اش چ

 بود و با دست ازادش موهامو نوازش مي کرد  
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 ..چشم سالم مي رسونم ... 

 ..... 
 مراق  خودتون باشید ...خداحافظ  

زماني که تماس رو قطع کرد و گوشتتي رو ستتر جاش گذاشتتتت ..با خنده و 
 شیطنت من رو کامل در 

 آ*ه*و*ش کشید و با خنده گفت : 
 -اري ؟از کي بید 
 صدام لرز داشت : 
 با زنگ تلفنت بیدار شدم - 

شو دور کمرم قالب کرده بود  ست سرشو کمي پایین تر اورد و  در حالي که دو د
 منو بیشتر باال کشید و 

سبوند و   شونیم چ شونیش  رو به پی صورتم نزدیب کرد پی شو با خنده به  صورت
 گفت :

 حاال چرا چشاتو بستي ؟- 
 باز کردم  با خجالت پلکهامو 

چقدر پر انرژي و خوش خنده شده بود ..صورتم گر گرفت  و به سمت قرمزي 
 رفت ..که با خنده 
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همونطور که هنوز پیشتتونیش روي پیشتتونیم بود ...دوباره لبهاشتتو روي لبهام  
 گذاشت ...

ست همراهیش  شتم ...حتي دلم نمي خوا نمي دونم چرا طاقت این کارارو ندا
 کنم ...یه حس مزخرف 

الکي وجودمو گرفته بود ...ب*و*ستته هاش ... گرم و دلچستت  بودن ... براي 
 اخرین ب*و*سه ...با دستاش به 

کمرم بیشتر فشار اورد  تا کامال بهش بچسبم و محکمتر از قبل با یه ب*و*سه 
 طوالني سرشو کمي از 

 من فاصله داد و گفت : 
نه ...بعد از صتتبحونه به کاک بهرام گفتم ..امروز برامون دوتا استتت  جور ک-

 ..اس  سواري کلي مزه مي 
 ده  
 و اروم نوک بینیمو ب*و*سید  
 سعي کردم به روش لبخند بزنم که یهو چیزي یادش اومد و پرسید: 
 خوبي ؟ درد که نداري؟...سرگیجه چي ؟- 
 با خجالت سري تکون دادم که موهاي روي پیشونیم رو کنار زد و گفت : 

یه دوش بگیري .- یه صتتبحونه تا   عدم  یارم ....ب نا رو م مدو ..منم مي رم چ
 مفصل ...ولي فکر کنم اس  

 سواري رو بذاریم براي یه روز دیگه بهتر باشه .. 
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شاد بود ..بي شب  شدم و هیچي بهش نگفتم ...نگاهش خندون و   سرخ  بازم 

 از اینکه با همه اتفاقاي 
ست که خو شته ....مي دون سر منه ...و اگه تا حاال فکراي دیگه اي گذ دش هم

 مي کرده ..همه اشتباه 
 بودن ..خوشحال بود .. 

شده بودم  شته بد ...حاال زنش  شحال بود که من دختري بودم که با اون گذ خو
 ..و با اتفاق دیش   

 دیگه .نیازي به اثبات حرفایي نبودم که درباره ام زده شده بود .... 
 *** 

پایین تخت دیدم ...چمدون خودشتتم از حموم که  در اومدم ...چمدونم رو 
 اورده بود ...درش باز بود و 

 معلوم بود که براي دوش گرفتن از حموم پایین استفاده کرده   
نامرت  روش خیره شتتتدم ...نواي  به تخت و پتوي  از همون دم در حموم ....

 موزیب مالیمي از طبقه پایین 
 به گوش مي رسید.. 

وري اتفاق دیشتت  ...بدنم ستترد شتتد و دستتتم رو به روي گردن خیستتم با یادآ
 کشیدم .. چشمامو بستم 

یاد اوردم ..گردنم رو    به  نه ام  هاش رو... روي گردن و گو ...و ب*و*ستتته 
 همونطور چشم بسته کج کردم ..
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موزیکي که پخش میشد رو دوست داشتم . بهم ارامش مي داد...چشمامو باز 
 کردم و به سمت 

 مدون لباسام رفتم ..چ 
بلندش کردم و روي تخت گذاشتتتم  و درشتتو باز کردم ..جلوي تخت زانو زدم 

 ..خواستم لباسامو بردارم 
 که دستام یه لحده از حرکت ایستادن ... 

سي که به  شتم ....ح سي دا ستم دقیقا  توي اون  لحده چه ح صال نمي دون ا
 خودم بر مي گشت ..نه 

 احت ..سردرگم و نا آروم بودم ...خوشحال بودم ... نه نار 
عوض من امیر حستتین شتتاد بود و مي خندید..با یاداوري صتتورت خندونش 

 ..لبخندي زدمو به خودم تشر 
 زدم : 

بازیات دیگه براي چیه - چه مرگته ؟...چرا نمي فهمي چته ؟...این مستتخره 
 ؟...اون شوهرته ...اونقدر 

...اونقدر که تو قدرشتتو نمي که توي احمم بهش حس نداري اون بهت داره 
 دوني اون مي دونه ...دیگه 

که نکرده ....؟پس این حس مزخرفت   ید مي کرد  با کار  چي مي خواي ؟چی
 براي چیه ؟براي کیه ؟

هومني که اونقدر ادعاي دوستتت داشتتتن رو داشتتت اخرش با چه رستتوایي که 
 ولت نکرد..یوسف چیکار 

 کرد ؟فقط داه به دلت گذاشت ... 
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یر حسین ..مثل هیچ کدومشون نبود ...نه ولت کرد ...نه عذابت داد..هر اما ام
 جایي که پشتتو خالي 

کردن ... امیر حستتین اومد و هواتو داشتتت ...پس ادم باش و براي  یه بارم که 
 شده توي زندگیت عاقل 

 باش و این افکار مزخرف رو از سرت دور بریز..و بشین زندگیتو بکن .... 
در چي ت من گه  بروتو  دی یاي ؟...ا م قدر ادا و اطوار  ن که داري ا هستتتتي 

 خرید...ادمت کرد ...هر کي که بهت 
حرف بي ربط زد و درستتتش کرد ..کاري کرد که هیچ کس جرات نداره بهت 

 نگاه چپ بندازه ...اون وقت  
 داري براي خودت مزه مزه مي کني که خوبه یا بده ...دختره ابله ؟ 
  

                     
  

به خودم پوزخند زدم  و در برابر چمدون در بازم ایستتتادم ...به در کمد نگاه 
 کردم ... به سمتش رفتم و 

 درش رو باز کردم ... 
ستینش رو  لمس کردم ...و به وجدان   لباس کردي که معلوم نبود مال کیه  رو ا

 درونم گفتم :
صاف نی- سلیم ...از این به بعد هر چي تو بگي..ان شه ..ت ي رو ست این زندگبا

 با این احساسات ضد و 
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نقیضم بهم بریزم ...انصاف نیست به امیر حسین انقدر ظلم کنم  و نادیده اش  
 بگیرم ...

 *** 
وقتي از پله ها پایین رفتم همچنان  صداي اروم موزیب کل فضاي سالن رو پر 

 کرده بود ...اخه کي 
اس و مهربون باشتته باورش مي شتتد دکتر امیر حستتین موحد انقدر پر احستت

 ..حتي خودمم نمي تونستم 
 باور کنم  

آفاق چطور دلش اومده بود به این راحتي از زندگي امیر حستتین بیرون بره ...و 
 تازه بعد از طالقش یاد 

 امیر حسین بیفته  
کمي جلوتر رفتم ...توي اشپرخونه بود..دوش گرفته  و لباس راحتي به تن کرده  

 بود ...مرت  مثل 
 یشه داشت فنجوناي چایي رو پر مي کرد ...هم 

بلندي لباس تا به نوک پاهام مي رستتید ..خوشتتبختانه این یکي اندازه تنم بود 
 ..موهامم طبم معمول باز 

 روي شونه هام ... رها کرده بودم ... 
به سمت سیستم پخش رفتم  و با حالتي که نمي دونستم چطور باید به صورتم  

 بدم گفتم :
 خیلي قشنگه اهنگش - 
 سرشو بلند کرد و به طرفم چرخید .. 
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شت توي هم گره کرده بودم  به  ستامو از پ منم با لبخند تمام رخ در حالي که د
 سمتش چرخیدم ..اون 

 توي اشپزخونه بود و من توي سالن  
 هر دو چند ثانیه اي بهم خیره موندیم که اون سکوت رو شکست : 
 چقدر بهت میاد - 
 نداشت بپوشمش ؟اشکالي که - 
 سرشو تکون داد: 
 اصال - 
 از اشپزخونه در اومد و به سمتم اومد  
  

                     
  

ستتعي کردم اروم باشتتم ..اما وجودم پر تالطم بود و به روي خودم نمي اوردم 
 ..با دیدن دوباره اش تازه 

مدت فهمیده بودم اون حس ... واقعا یه حس مزخرف بوده ..چون توي همین 
 کوتاه هم دلم براش خیلي 

 تنگ شده بود : 
 اینو تا حاال کسي نپوشیده - 
 شوخیم گرفت : 
 پس از اولم مي دونسته که باید رو تن خودم بشینه - 

http://www.roman4u.ir/


 1947 عبور از غبار

 به شیطنتم لبخند زدم : 
 ولي واقعا بهت میاد -
  
گونه هام گل انداخت ..ریتم اهنگ اروم و یکنواخت بود ..بیشتتتر بهم نزدیب  

 شد ...
 یادته یه بار ازت پرسیدم مي دوني اولین بار خنده اتو کجا دیدم ؟-
  
 چشمکي بهش زدم : 

 اره ..اما اریتم کردي و بهم نگفتي -
  
 کامال رو به روم ایستاد: 

چند سال پیش ..وقتي که سر کالس تشریح بودید ...و استاد میرزایي داشت -
 مرحله به مرحله کارو 

 ا تو عمم  حرفاش فرو  رفته بودید...رو یادته ؟بهتون توضیح مي داد و شم 
 یادم نمي اومد کدوم جلسه رو میگه : 
 اون روزي که  من اشتباهي وارد کالستون شدم ؟- 
 کم کم خاطره اي دور توي رهنم جون گرفت : 

اون روز خوب یادمه ...شتتما بچه ها  داشتتتید از کستتلي کالس خوابتون مي -
  گرفت  و در به در دنبال در 

رفتن از  کالس بودید که  با دیدنم ...حستتابي شتتوکه شتتدید...حالت خواب 
 الودگیتون پرید و روق زده 
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یکي از پستتراتون که خودشتتو بین بچه ها قایم کرده بود که دیده نشتته ..براي 
 خندوندن  جمع یهویي  به 

 استاد میرزایي گفت : 
وق برنامه  داریم استتتاد ...وقت تمومه ..ما با استتتاد موحد کالس تشتتریح ف-

 ..قسمت بعدي  پیخ پیخ 
 کردن باشه براي هفته بعد 
  

                     
  

شمم بود  همتون زدید زیر خنده ...نمي دونم چرا اون روز فقط خنده تو توي چ
 ..اونقدر خندیده بودي که 

تمام صورتت قرمز  قرمز شده بود ..خودمم خنده ام گرفته بود ...چون میرزایي 
 باورش شده بود که  هم

باید کالستتي که تازه یه نیم ستتاعته هستتت که  شتتروعش کرده ر و تموم کنه 
 ...خیلي بانمب شده 

 بودي . 
ستان و تو توي اورژانس بودي و بعد از  شبي که اومدم بیمار ست مثل اون  .در

 احیاي مریي توي 
نعه ز زیر مقاسانسور از بي خوابي به دیوارک  تکیه داده بودي و موهات بي هوا ا

 ات زده بود بیرون ...یا 
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اون روزي که روي تخت مریي با اون روپوش ستتستتي داشتتتي احیاش مي  
 کردي ...

 نا خواسته همش تو چشمم بودي آوا  
 توي عمم چشماش با ناباوري فرو رفتم : 

شه فکر - اما من تا قبل از ازدواج با تو.... هیچ وقت لبخندتو ندیده بودم ..همی
 دعنم ترین مرد مي کردم ب

 هستي که روي زمینه ...مردي که توي زندگیش یه بارم نخندیده   
به خنده افتاد .... فاصله بینمون رو از بین برد و دست انداخت دور کمرم  و منو 

 به خودش چسبوند و با 
اون یکي دستتتش دستتتمو رو گرفت و با ریتم قشتتنگ اهنگ شتتروب به حرکت 

 کرد...با لبخند به خنده اش 
 خیره شدم : 
 ش  عروسي که زجر کشم کردي ..پس اینجا جبران کن - 
 شدت خنده ام بیشتر شد و از خجالت  سرمو به سینه اش چسبوندم  
شد بي   شده بود یکي دیگه ..یکي که واقعا نمی سرم رو بلند کردم .. چرخید ...

 خیالش شد ...
ن ...جادوي خنده هاش ...نگاه هاش ...حرف زدنهاش ..رنگ عوض کرده بود

 نگاهش شده بودم ..و اون 
حس بي معني صبح دیگه وجود نداشت ...وقتي توي ب*ه*لش بودم ..چهره 

 و خاطره کس دیگه اي  نبود 
 که توي رهنم بیاد و این لحده هاي فراموش نشدني رو از م بدزده ... 
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 وقتي اهنگ تموم شد و اون ایستاد ... نگاهش کردم و ازش پرسیدم : 
اولین باري که ازم خواستگاري کردي و من بهت جواب رد  دادم ..هنوز براي - 

 از دستم دلخوري ؟ 
 مهربون همونطور که دستش دور کمرم بود نگاهم کرد و گفت : 
ست ...چند برگي را تو -  ست ...زندگي دفتري از خاطره ها زندگي حکمت او

 ورق خواهي زد...
 ما بقي را قسمت .. 
ف نزنیم ..حاال که تو پیش مني ....بذار گذشتتته ها براي بیا از گذشتتته ها  حر 

 خودشون خوش بگذرونن 
 ..من و توام براي خودمون ....اصل ...االنه که پیش همیم ..مگه نه ؟

  
  

                      
  

بار بهش جواب رد  خیره نگاه مهربونش شتتتدم ...کاش هیچ وقت براي اولین 
 نمي دادم ...که انقدر مجازات 

نشم و عذاب نکشم که با همون لبخندش ته دلم رو قلقلب داد و منو نسبت به  
 خودش حریص تر کرد:

گهگاهي ستتفري کن به حوالي دلم ....شتتاید از جان  ما خاطره اي منتدر - 
 لمس نگاهت باشد
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وقتي اینطوري ...انقدر مهربون میشد که دیگه حرفي براي گفتن پیدا نمي کردم 
 م ...دیگه نمي تونست

 خودار باشم و حفظ ظاهر کنم  و دربرابرش واکنشي از خودم نشون ندم ... 
دستامو  بلند کردم و دور گردنش انداختم ...  روي پنجه پا بلند شدم ...و هنوز 

 کامل به صورتش نرسیده 
 ..لبهامو به لبهاش رسوندم و با تمام احساسم ب*و*سیدمش  ... 

سي مم سا سته ... با اح شمهایي ب شتن زیاد...به محي با چ ست دا لو از دو
 ب*و*سیدنش ..سرم رو توي 

ست هام رو دور گردنش تنگ تر کردم و با  گودي گردنش پنهون کردم و حلقه د
 صدایي لبریز از محبت  و 

 با لرزي که ناشي از نریختن اشب چشمهام بود  گفتم : 
 خیلي دوست دارم امیر حسین ...- 

بود و این رو دوستتت داشتتتم ...این  فشتتار دستتتاش دور کمرم بیشتتتر شتتده
 آ*ه*و*ش گرم بهترین جاي دنیا 

ستم  شت ...بهترین جایي که مي تون شابه دیگه اي ندا بود..بهترین جایي که م
 توش به یه  ارامش لذت 

 بخش   برسم .. 
شم هام پنهون از دیده هاي خندونش  بود  سرمو چ ستام دور گردنش و  هنوز د

 ...دستاي قدرتمند 
 شده اش  دور کمرم ...به وجدم مي اورد  که با زمزمه زیر گوشم گفت :حلقه  
 درباره قانون نسبیت چیزي مي دوني ؟- 
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توي این لحده ها حتي اگه ازم مي پرستتیدن دو دوتا چندتا میشتته ..هم ...نمي 
 تونستم جوابي براش 

یا و افکار هاي خوش دیگه اي بودم ..که تمومي   پیدا کنم ...چون غرق در رو
 نداشتن ...

 با سکوت سرمو  به طور نامحسوسي به نشونه ندونستن تکون دادم ... 
فشار دستاش بیشتر شد ..سرشو  به روي موهام خم  کرد ...و موهامو بوئید و 

 ب*و*سید  ..بوي 
 اودکلنش بي قرارم  کرد ه بود 

گاز بگیري...دردش اونقدر - یه لحده روي اجاق  نه که وقتي دستتتتو براي  ای
 شتناکه ...که همون یه وح

 لحده  برات میشه یه ساعت کشنده و زجرآور 
اما وقتي بخواي یه ساعت تموم  کنار یه دختر دوستي داشتني و زیبا بموني و از 

 دیدن روي ماهش 
شادي اور  ...یه دقیقه اي  شه یه دقیقه زودگذر و  لذت ببري  ..تو ندرت فقط  ب

 که خیلي زود مي گذره 
 ..خیلي زود   
 این یعني نسبیت ... 
 نسبیتي که بهم میگه  یه لحده هم  نمي تونم  که نبینمت  
 اشکم در اومد: 
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کاش قستتمت من و تو انقدر عذاب نبود...کاش مستتیر زندگیمون از همون -
 اولم  یکي بود  و ..انقدر 

 مسیراي مختلف و دردناک وجود نداشتن .. 
تو ...توي زندگیم بودي ...کاش هیچ کدوم از اون اتفاقا نمي کاش از اول ....

 افتاد...کاش اونقدر از 
 اخالقت نمي ترسیدم که بخوام ازت دور ي کنم ... 

 کاش زودتر از اینا مي شناختمت ...کاش ....
  
به خنده هاش خندیدم که براي   خنده اش گرفت ...توي گریه هاي پر دردم 

 اریت کردنم گفت :
ین اعترافاتو بذاري براي بعد از صتتبحونه ...البته کاش ...که راحت تر کاش ا-

 بتونم  هضمشون کنم 
  
با چشتتمهایي خیس ...خنده ام شتتتدت گرفت ...هنوز همدیگرو نگاه نمي  

 کردیم :
دارم از گشتتنگي پس مي افتم ...شتتامم که نخوردیم ..اینطوریم که تو داري -

 اعترافاي قشنگ قشنگ 
 رسم ..از صبحونه  هم خبري نباشه  ...مي کني ...مي ت
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دلم مي خواستتت مثل خودش  اریتش کنم ...اریت کنم کستتي رو که دوستتش 
 دارم ......تا اخم شیریني 

بهم کنه و باگله چشم ازم برنداره ...دیگه هیچ فاصله رو بینمون احساس نمي  
 کردم ....:

یر نکني دکتر ...خحاال نمیشه وسط بروز احساسات نابم  ...به شکمت فکر -
 سرم این همه روشون 

 تمرکز کرده بودم  که روت اثر مثبت بذاره  
از ته دل خندید...من هم خندیدم و محکمتر بهش چستتبیدم و از ب*ه*لش  

 جم نخوردم 
آخه بهترین حس دنیا رو داشتم تجربه مي کردم ...حسي به اسم دوست داشتن 

 ...حسي که تموم 
سي که ه شدني بود  ...ح ست ن ست اثر بذاره  ...و من  دو یچي روش نمي تون

 داشتم  با تمام وجود 
 توي این حس  غرق بشم و همین طور ازش لذت ببرم  

  
 *** 

روزهاي مونده تا پایان تعطیالت .... .خیلي خوب بود ...همش گشت  و گذار  
 و خوش گذروندن بود..دیگه 

دنج و گرم ...رفتارهاي دلم نمي خواستتتت برگردم ...هواي عالي ...خونه اي 
 عاشقانه امیر حسین 
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 ...مهربوني هاي بي پایانش   
همه و همه باعک شتتده بود ..نتونم دل از اینجا بکنم ..دیگه صتتداي همه در 

 اومده بود  که چرا بر نمي 
 گردیم .... 
  

                     
  

سر بزنیم .. ه .دو روز مونده ب...چون به روجا قول داده بودیم قبل از رفتن بهش 
 پایان تعطیالت پیشش 

رفتیم ...روزاي خوبي بود...با امیر حستتین خیلي راحت تر شتتده بودم ..اونم 
 همین طور ..فاصله اي که 

 هر دو مدام حفدش مي کردیم دیگه کامل از بین رفته بود  
که  با این  مد .. به چشتتم مي او به بهبود بود و کمتر  کبودي صتتورتم  هم رو 

 بودیم توي عید به نتونسته 
خونه پدریم سري بزنیم و قرار شده بود یه روزي بین روزاي کاري بریم پیششون 

 اما عالي بود ...همه 
ساي   سترس و نگراني با کلي از ح چیز خیلي خوب پیش رفته بود .....بدون ا

 خوب 
 *** 

با پایان تعطیالت ...دیگه خوش گذروني هاي ما هم تموم شتتتده بود  و باید 
 اي شروب کار و فعالیت بر
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 اماده مي شدیم ... 
شده بودم ...و در مقابل  شته اماده رفتن  اولین روز کاري ..با انرژي بیش از گذ

 اریت کردناي امیر حسین 
 که مي گفت با ماشین خودت بیا ....همراهش شدم  
 با ورود هر دو مون به  محوطه بیمارستان اه ارومي سر داد و گفت : 
 روب شد دوباره ش - 

از گوشه چشم نگاهي بهش انداختم ...با دیدن نیم رخ و صورت اصاله شده 
 اش ..نفسي از سر 

سش  سودگي بیرون دادم و نگاهمو ازش گرفتم ...دیگه مطم ن بودم خیلي دو ا
 دارم .. اونقدر ي که 

 حاضر بودم هر کاري براش بکنم ... 
باید  یه ستتر مي رفت بخش  امیرحستتین از اونجایي که  براي انجام کاري  

 اورژانس ...قبل از اینکه 
سمت بخش   شد و من به تنهایي به  شیم ازم جدا  همزمان بخوایم وارد بخش ب

 رفتم 
شدن به بخش ... هنگامه با دیدنم چنان با  سین و وارد  شدن از امیر ح با جدا 

 هیجان به سمتم اومد 
 که خودمم احساس کردم چقدر دلم براش تنگ شده  

ي اشتتناي زیاد دیگه اي هم بودن ...اما هنگامه یه چیز دیگه بود یه چهره ها
 دوست بي غل و غش که 
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 مطم ن بودم هیچ کینه اي نسبت به من نداره  
سر  شون از اینکه حاال هم شتم ...خیلیا ساده اي دا سالم و علیب  با بقیه هم 

 دکتر موحدبودم ...حس 
شونو با من شتن  و یا اینکه رفتار  عوض کرده بودن ..تنها هنگامه خوبي بهم ندا

 بود که مثل روز اولش 
 رفتار مي کرد و تغییري توي رفتارش ایجاد نکرده بود. 

بعد از عوض کردن لباسام از رست خارج شدیم ..هنوز اثار کبودي رو صورتم 
 بود  و گاها بچه هایي که 

 مي شناختنم ..طور خاصي نگاهم مي کردن  
س شت  شون بي توجه اي مي کردم البته پچ پچ هایي هم پ شنیدم که به رم مي 

 ...اما انگار زیادي بي 
کاري  قت توي هیچ  که هیچ و مه اي   گا که بالخره هن فاوت بودم .... چرا  ت

 فضولي نمي کرد با کلي 
 شرمندگي ازم پرسید: 
 اوا صورتت چرا اینجوري شده ؟- 
  

                   
  

شو چب مي کردم ..چند ماه دیگه دوره ام باال سر یکي از مریضا بودم و وضعیت
 به پایان مي رسید و من 

 بیشتر از حرف هنگامه به دوره فوق تخصص فکر مي کردم  
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وقتي دید سرگرم معاینه بیمارم بیشتر بهم نزدیب شد و لبهاشو به گوشم نزدیب  
 کرد و گفت :

 پشت سرت حرفه که دکتر موحد این بال رو سرت اورده - 
کت ایستتتادن و همونطور خم شتتده ستترمو به ستتمتش چرخوندم دستتتام از حر

 ..شونه اي باال داد و با 
 کلي خجالت  بهم خیره شد: 

من که نمي گم ...امروز هیچ کس شتتما دو تا رو باهم ندیده ...صتتورتتم که -
 اینطوریه ...اونطوري نگام 

 نکن دیوونه .... من که مي دونم این چیزا نیستتت ...اصتتال هر چي که هستتت
 ..ولي یکي داره پشت 

 سرتون حرف درست مي کنه  
شدن روابط من وامیر  ستادم ...چرا فکر مي کردم با خوب تر  صاف ای سر جام 

 حسین ....شرایط 
 بیمارستان هم بهتر میشه ؟ 
 با نگراني خیره نگاهم مي کرد که بهش گفتم : 
 براي چي باید منو بزنه ؟- 

سرت دارن  پچ بخدا من که نگفتم ..امروز دیدم چن- شت  د نفري از بچه ها پ
 پچ مي کنن ...پیگیر که 

 شدم دیدم دارن درباره این چیزاي مزخرف حرف مي زنن  
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با ناراحتي پرونده مریي رو لبه میز انتهاي تخت  گذاشتتتم و دستتتامو توي 
 جی  روپوشم فرو بردم و 

تحمل  قابل گوشه ل  پایینمو زیر دندونام فشار دادم ...این وضعیت دیگه غیر 
 بود 

تاق خارج شتتتدم ....  ته بودم  از ا که توي فکر فرو رف عد از چند لحده اي   ب
 ساعت وسط سالن نشون مي 

 داد که امیر حسین هنوز توي اتاق عمله ... 
شد ...از  سالن هومن وارد بخش  ساعت بودم که از انتهاي  توي فکر و خیره به 

 همون انتها با دیدنم 
اش اروم و اروم تر شد ...نرسیده به استیشن ایستاد و چشم ....خیره بهم قدمه 

 ازم برنداشت ...
هنگامه از پشتت سترم پرونده به دستت از اتاق خارج شتد و متوجه نگاههاي  

 هومن شد وگفت :
شه - سهند بلند می ست  شم خل بازیاي این دکتر کلهرم ..کم کم داره رو د عا

 ...میگي نه ؟...ببین کي 
 در میاد که مثل سهند خرابکاري کرده ...گفتم و کي گندش  

اشتتفته چرخیدم و به هومن پشتتت کردم و به طرف بخش جراحي به راه افتادم 
 ..از حاال باید جلوي هر 

 حرف و حدیثي رو مي گرفتم  
از خود صبح که ازش جدا شده بودم تا االن که ساعت  و نیم بود ندیده بودمش 

 ...روز اول بود و کلي 
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 سرش هوار شده بود... کار بود که 
بچه هاي جراحي با دیدنم با روي باز ..باهام  ستتالم و احوال پرستتي کردن و 

 سال جدیدو تبریب گفتن 
 ... 

لباستتامو عوض کردم ...باید مي دیدمش ...نزدیب اتاق عمل که شتتدم ...در 
 حال بستن ماسب از پشت 

شه اي دیدمش ...باالي  شی سر بیمار و بچه ها اروم و بي حرکت خیره به پنجره 
 دستاش ایستاده 

 بودن .. 
بي ستترو صتتدا وارد شتتدم از بچه ها چند نفري رو از جمله  ستتهند رو  مي 

 شناختم ...امیر حسین 
 ....نرسیده به بچه ها سرشو بلند کرد و نگاهم کرد  
 نه اخمي کرد و نه لبخندي که بفهم از حضورم راضیه یا نه  

همون جدیت مراحلو کامل توضتتیح مي داد...قبل از اومدن .... تمام کارامو با 
 از صبح انجام داده بودم و 

 یب ساعت بعد با دکتر کازروني عمل داشتم ... 
هرچند که مي خواستتتم باهاش حرف بزنم و درجریانش بذارم اما واقعیت این 

 بود که عجی  دلم براش 
 تنگ شده بود .. 
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شاید این اومدن شتنیش و  ست دا ستاي دو م هم یه بهانه الکي بود ....خیره به د
 متوجه سنگیني 

سهند به محي چرخوندم  سرمو چرخوندم .. شدم ..اروم  نگاهي روي خودم 
 سرم ..سرشو پایین انداخت 

 و بیشتر به تخت بیمار نزدیب شد.... 
 چیزي به پایان عمل نمونده بود ...که امیر حستتین از یکي از بچه ها ستتوالي

 پرسید و اون بیچاره ناتوان 
 از پاسخ دادن به سوال امیر حسین سرشو پایین انداخت  
 اخم نشسته بر روي پیشوني امیر حسین غلیظ شد و رو به همشون گفت : 
هر روز ادمو امیدوارتر از روز قبل مي کنید که ادم داره وقتشتتو براي شتتماها - 

 حروم مي کنه 
ثل م که اونم م هایي  چه  ناراحتي یکي از ب با  یان دوره اش بود  پا به  یب  ن نزد

 نگاهي به من انداخت و 
 نفسي بیرون داد 

این  اخالقاي امیر حستتینو یادم رفته بود اگه بچه ها مي دونستتتن توي خونه یه 
 ادم دیگه است ..از 

 تعج  چندتا شاخ بزرگ باال سرشون در مي اوردن ... 
ستي از بچه ها  سین جواب در شون از اینکه امیر ح سي برا سو نگرفت .... اف

 خورد و خودش جواب 
 سوالشو داد و بعد با تمسخر رو به همشون گفت : 
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دفعه بعد وادارتون مي کنم که از تمام توضتتیحاتم توي اتاق عمل صتتد دور -
 بنویسید و بیارید ..تا یاد 

 بگیرید چیزي رو که بهتون یاد مي دمو انقدر راحت فراموش نکنید  
.بچه ها  با ستترهایي ستترافکنده از کنارم مي گذشتتتن و از اتاق با پایان عمل .

 خارج مي شدن  ...بعد از 
 رفتن همشون تنها خودم موندم و خودش .. 
شو در اورد ..به   شا ستک صله گرفت و د ست بچه ها از تخت فا صبي از د ع

 روش لبخندي زدم 
 ... 

 با اینکه عصباني بود به روم خندید و بهش گفتم : 
  

                   
  
 این اخالقاي خواستنیتو ..پاک یادم رفته بود - 
 با تاسف براي بچه ها سري تکون داد : 
 گیجن ..گیج ...صدبارم بهشون بگم بازم روز از نو روزي از نو ...- 
 بهم که رسید با شوخي نوک بینیمو فشار داد و گفت : 
ما افت-  خانو خانوم  که  فا ...چي شتتتده  یال این حر ما رو بي خ خار دادن و 

 م*س*تفیي کردن 
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ببخش مي دونم خوشت نمیاد کسي وسط عملت بي مقدمه  وارد بشه ..اما - 
 کارت داشتم 

خستتته از ستترپا موندن زیاد ..گردنشتتو کمي حرکت داد و با  تغییر حالت  
 صورتش ازم پرسید:

 چي شده ؟- 
 ند تر بود :نگاهي به قد بلندش کردم ..به قدي که یه سرو گردن از من بل 
راستتتش نمي خوام حستتاس بشتتم اما.... یه حرفایي هستتت که  همین االن - 

 جلوش گرفته بشه بهتره 
 با نگراني بهم خیره شد: 
 -پشت سرمون حرفه که کبودي صورتم کار توه ...کل بخش پر شده  
 دستي به صورتم کشیدم : 
 دوست ندارم این حرفا پشت سرت باشه - 
 شد  و پرسید:متفکر دست به سینه  
 کي این حرفو رده ؟- 
 شونه هام پایین افتادن .. به لپهام بادي انداختم و گفتم : 

 به ندرم هموني که هنوز فراموش نکرده که مي خواد عذابم بده -
  
لبهاشو با زبون تر کرد و نگاهشو به روي وسایل داخل اتاق عمل چرخي داد و  

 گفت :
 فعال ....بیا بریم بیرون  ...- 
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شون   ستا شدن د شدم ..دو نفر از بچه ها در حال  باهاش از اتاق عمل خارج 
 بودن 

شون  صله از شون و کمي با فا سمت ستاش رفت به  ستن د ش سینم براي  امیر ح
 شروب به شستن 

 دستاش کرد ...بچه ها زیر زیریکي نگاهمون مي کردن  
  

                    
  
 د و  ازشون پرسید:که یهو امیر حسین سرشو بیشتر خم کر 
 خانوما  ها مشکلي پیش اومده ؟- 

شیدي  به امیر  سته نبا شونو تکون داد و با  گفتن خ سر هر دو رنگ پریده ..تند 
 حسین ... سریع راهشونو 

 گرفتن و رفتن  
امیر حسین نگاهي به صورت خودش توي اینه انداخت و بعدم به کبودي روي 

 صورتم که به زور وسایل 
 زم اثارش باقي مونده بودارایش هنو 

خنده اش گرفت و صتتتاف ایستتتاد و بهم نزدیب شتتتد ..چرخیدم و مقابلش 
 ایستادم و دستامو از پشت به 

لبه روشویي تیکه دادم ...و خودمو کمي عق  کشیدم ..طوري که امیر حسین 
 کمي روم خم شد و 
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 گفت : 
شست  مي گم پشت سرمون که حرف هست ..مي خواي اینور صورتتم ناز- 

 نشون بدم ؟
با شتتوخیش خنده کل صتتورتمو پر کرد که یکي از همون دخترا  براي برداشتتتن 

 وسیله اي که جا گذاشته 
 بود با کلي دلهره برگشت ... 
 و یهو نگاهش به لباي خندون ما  و وضعیت ایستادنمون ..خیره موند  

ل رو تر از قبهر دو  با همون لباي خندون بهش خیره شده بودیم که با دلهره بیش
 به امیر حسین  

 گفت : 
 ببخشید یه چیزي جا گذاشتم دکتر -  

شروب کرده بود و با دیدن هر لحده موحد...  شو  از بچه هایي بود که تازه دوره ا
 روه از تنش خارج مي 

 شد  
من که از این همه استرس و ترسش مي خواستم از خنده منفجر بشم ...بیشتر 

 لبام از خنده کش 
  اومد 

وسیله اشو که برداشت  با یه ببخشید دیگه چرخید که بره اما از هول ..بسته  از 
 دستش  روي زمین 

 افتاد 
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ستش افتاد ...ریز ریز بهش   شتش ... دو قدم نرفته باز از د شد و بر دا تند خم 
 مي خندیدم 

 ربیچاره ...رنگ پریده ... با سرعت خم شد و دوباره برداشتش  و اینبار پا به فرا
 گذاشت ..خنده دوتامون 

اوج گرفت که امیر حستتین  همونطور خم شتتده روي من ب*و*ستته نرمي به 
 لبهام زد و  سرشو عق  کشید 

 و گفت : 
 انقدر بهش نخند خودت بدتر از این بودي - 

 خدایش خیلي جذبه داري...بازم عمل داري؟-  
 سري تکون داد و گفت : 
  

                     
  
 ت دیگه ...عمل خودتم که یه ساعت دیگه است دو ساع- 
 اوهوم با دکتر کازرونیه - 

صنم با  سمت بخش به راه افتادیم  ... شدم و هر دو به  ضعیت خارج  از اون و
 رویي اخم کرده پشت 

 استیشن ایستاده بود ..الهه و اتنا از یکي از اتاقا بیرون اومدن .. 
 امیر حسین با دیدن هر سه نفرشون گفت : 
 شرط مي بندم کار یکي از این سه تاست - 
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 با نگاهي به بچه ها گفتم : 
الهه ادم این حرفا نیست ...اتنا هم ..ادم حسود و هم چشمي هست اما فکر - 

 نمي کنم که 
ما دولت خواه از من بدش میاد ..از همون روزي که جلوي بقیه حالشتتو -  ا

 گرفتم 
 نفسموبیرون دادم که یهو پرسید: 
 ...این سهند چرا اینطوري نگات مي کنه ؟ راستي- 
 متعج  ایستادم و بهش خیره شدم  
 خنده اش گرفت : 
تو اتاق عمل مي خواستتتم پنستتو پرت کنم طرفش ...پستتره دیوونه ...این یه - 

 مرگش هست ...
 نمي دونم ...متوجه نگاهش شدم اما ...- 
 سالم دکتر خسته نباشید - 

صفه موند ..دکتر کاظمي ضا و  حرفم ن ست درباره یکي از مری بود که مي خوا
 عملش با امیر حسین 

 حرف بزنه  
حرفشون که کمي طول کشید ازشون فاصله گرفتم ..الهه چشمکي برام اومد و 

 به نزدیکیش که 
 رسیدم به شوخي گفت : 
 بابا این مجردارو  هم یکم تحویل بگیر ...- 
 ه سمت دیگه اي رفت اتنا چشم و ابرویي اومد و روشو ازم گرفت و ب 
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 الهه به حال اتنا خاک بر سري گفت و ادامه داد: 
اینم انگار نامزدشتتو از تو چنگش در اوردي که هر بار یه اخم و تخمي مي - 

 -کنه 
 از زیر مقنعه دستي به گردنم کشیدم و گفتم : 
  

                    
  
 م و تخم مي کنه ولش کن بابا..فقط مونده به اینم فکر کنم که چرا اخ- 

شده بود  سرخ  سرخ  صورتش  شو بزنه هنگامه که از زور خنده .. تا اومد حرف
 ..بدو از رست خارج شد و با 

 دیدنم به سمتم اومد و گفت : 
 بمیري اوا - 
 در حالي که از خنده و لپاي گر گرفته اش خنده ام گرفته بود پرسیدم : 
 چرا ؟- 
 -این دختره تازه وارده هست ؟- 
 هه پرسید:ال 
 کدوم ؟- 
 اي بابا همین ریزه میزه ..که من بهش مي گم ..فنچ کوچولو  
 تو هر روز رو یکي اسم بذا ر- 
 خنده اش بیشتر شد و گفت : 
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اومده و به بچه ها مي گه ..موحد با یکي مي پره ..منو بگو از خنده مرده بودم -
 ...بیچاره فکر کرده که 

 مچ گرفته  
 :مگه چي بهتون گفت  

باهم مي گن و مي - قایمکي  نیم وجبي پر کرده ..دکتر موحد و دکتر فروزش 
 خندن ...خیلیم باهم 

 راحت هستن  
تاق از حرفش زده بودن زیر خنده ..از خنده دل درد گرفتم ..هیچ کستتم  کل ا

 بهش نمیگه بابا اینا زن و 
 شوهرن اونم هي پیاز داغشو زیاد مي کرد  
 اد و براي رسیدن به کاراش ازمون جدا شد الهه با خنده سري تکون د 
 هنگامه از فرصت استفاده کرد و سرشو بهم نزدیب کرد و گفت : 

این فنچ کوچولو  کارتو راحت کرد ...وقتي فهمید زن و شتتوهرید ..خودش -
 خنده اش گرفت و بي هوا با 

خودش بلند گفت ..بگو چرا انقدر نزدیب بهم وایستتتاده بودن ...بگمون مي 
 ست ب*و*سش کنه که با خوا

 رفتن من نتونسته ... 
 هنگامه  با شیطوني  چشم و ابرویي برام اومد: 
 چرا این صحنه ها هیچ وقت گیر من نمیاد ؟- 
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 چشم و ابرویي براش اومدم و با چشم غره اي ساختگي گفتم : 

شقانبراي اینکه از این خبرا نبوده ...دختره دیوونه هم د- ستانو دیگه زیادي عا ه ا
 اش کرده ...توام برو به 

 کارات برس براي چي اینجا وایستادي  
 با ناباوري بهم خیره شد: 
 وا..آوا؟- 
 در حالي که سعي مي کردم نخندم بهش خیره شدم : 
توروخدا تو نشتو دکتر موحد دوم ...چه دلم خجستته استت که فکر مي کنم - 

 دوست صمیمي توام ...
بود میشتتدم دکتر موحد دوم ....و مثل خودش جذبه داشتتتم ..اما معموال بد ن 

 این چیزا تو راتم نبود 
 تنبلي ممنوب ..... بدو برو ...تا چغلیتو پیش دکتر نکردم - 
 نیشش تا بنا گوش در رفت و یهو به پشت سرم خیره شد و گفت : 
 واي چه دسته گل قشنگي ..یعني مال کیه ؟- 

اي  که سبد گلي رو به دست داشت خیره شدم ...به سمت  چرخیدم و به خدمه
 امیر حسین مي 

 رفت  
شد...تو همون بین دکتر  سته گل رو گرفت و بهش خیره  سین متعج  د امیر ح

 کاظمي هم ازش جدا 
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سته   شو بلند کرد و نگاهي بهم انداخت   و با د سر سین  شده بود ..که امیر ح
 گل وارد اتاقش شد 

 کرد و گفت :هنگامه سرفه اي  
شاید براي -  سي خودم ...خدارو چه دیدي  شد ..منم برم  صاح  گلم پیدا 

 منم از این گال پیدا شد
نمي دونم چرا با دیدن اون دستته گل حال و هوام عوض شتده بود ..به ستمت  

 اتاقش رفتم ..
شت روي کارتو با  شته بود  و دا سته گل رو  روي میزش گذا در اتاق باز بود و د

 خوند  که  دقت مي
 متوجه حضورم شد: 
چه دستتته گل قشتتنگي ...کي انقدر بهت لطف داشتتته  و این همه ستتلیقه به - 

 خرج داده ؟
ست  شت و  د سمت بردا نوب نگاهش مثل چند دقیقه قبل نبود ...که قدمي به 

 بلند کرد و کارتو به 
 طرفم گرفت و گفت : 

شته نه به من ..مثل اینکه مال توه .- ست به تو لطف دا .خدمه هم چون مي دون
 همسر مني گلو بهم 

 داد 
اونقدر تعج   کرده بودم که نمي تونستتتم قدمي از قدم بر دارم ....بعد از چند 

 لحده به کندي دست 
 بلند کردم  و کارتو ازش گرفتم ... 
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شریانهاي حیاتیم رو   شده روي کارت ...تمام  شته  مختل وازه واژه کلمات نو

 کرد:
يبراي عشتتم عزیزم ..براي دوستتت داشتتتني ترین موجود زندگیم ...براي اوا ي 

 عزیزم که همیشه به 
 یادمه ... و من هم همیشه به یادشم ي

  
رنگ پریده سرم رو بلند کردم ...عصبي به ندر مي رسید ..کارتو از توي دستم 

 بیرون کشید و پشت و 
 فرستنده گل پیدا کنه ... روش کرد تا که شاید اسمي یا ردي از

  
دوباره بازي شتتروب شتتده بود...این تعطیالت فقط یه وقت اضتتافه بود که بهم 

 تنفسي داده باشه ..بي 
اراده دست راستم شروب به لرزیدن کرد...سعي کردم دستي به صورتم بکشم  

 و خودمو اروم کنم ...
 گفت : کارتو روي میز پرت کرد و به سمت در رفت و اروم بستش  و 

 هیچ ندري نداري ؟-
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شدم .... بدتر از امیر  سرم رو تند بلند کردم  و بهش خیره  شوک زده از حرفش 
 حسین عصبي شده 

 بودم : 
 باید مثال چه ندري داشته باشم ؟-
  
 با همون ابروهاي در هم رفته با تعج  نگاهي بهم انداخت : 

 حاال براي چي انقدر بهم ریختي ؟-
  
 : طاقت نیوردم 

 چون طرف دیگه داره شورشو در میاره -
  
  

                     
  
لبخندي به لباش اومد  و به سمت دسته گل رفت  و در حال برانداز کردنش با  

 خنده گفت :
بزار شورشو در بیاره ...بزار فکر کنه داره به هدفش مي رسه ...بزار من و تو به -

 بازي بچگانه اش 
که مشکلي نداریم ..مشکل اون داره که دستش به جایي بند بخندیم ...من و تو 

 نیست و مي خواد با 
 این کارا به هممون بریزه ...مي خواد عصبیمون کنه 
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 یه دفعه به سمتم برگشت ..هنوز رنگ پریده بودم : 

 شام بریم خونه ما...یا بریم  رستوران همیشگي  ؟-
  
 گنگ و عصبي نگاهش کردم  
 ه اي که هنوز سردرگم بودم  سرشو با تاسف تکون داد:بعد از چند لحد 

 مي دوني چیه ؟فکر کنم طرف به هدفي که مي خواسته رسیده -
  
 گیج شده بودم : 

 چي ؟-
  
جدي به ستتمتم اومد و بازوهامو از دو طرف محکم گرفت و خیره تو چشتتمام  

 گفت :
 تو به خودت شب داري ؟-
  
 مو در جوابش تکون دادو گفتم :با اینکه خیلي رهنم اشفته بود سر 
 نه  - 
 سرشو مطم ن تکون داد و ادامه داد: 

منم بهت شتتب ندارم ...به خودمم شتتب ندارم ....پس با بازي اون رواني نه -
 خودتو بهم بریز  نه منو 
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 ...زندگیمونم تلخ نکن ...بزار اونقدر گل بفرسته  که جونش در بیاد ... 
 د :پوزخندي گوشه لبم جا خوش کر 
  

                     
  

اگه بخواد همین طوري  گل بفرسته که  تمام کارکنان بخش ... هر جور فکري -
 در موردمون مي 

 کنن ..اون وقته که باز حرف و حدیک شروب میشه  
 سرشو بیشتر به صورتم نزدیب کرد: 
شتر حرف در میارن ... تا با دی-  ن این دولي اینطوري که تو خودتو باختي ...بی

 دسته گل 
شیرینش ..خنده به لبهام اومد و   صبي با دیدن لبخند  توي اون حال خراب و ع

 گفتم :
برام ستتواله که چرا ستتر این موضتتوب .... تو اصتتال خودتو ناراحت نمي کني -

 ...چرا که ...هر کي جاي تو 
 بود ..خیلي بهم مي ریخت ...حتي کلي تردید هم به سراغش مي اومد 

  
بیشتتتر شتتد و طبم عادتي که این چند وقته پیدا کرده بود نوک بینیمو لبخندش  

 کشید  و گفت :
 به خاطر اینکه من هر کسي نیستم ..اینو فراموش نکن - 
 توي نگاه اطمینان بخشش خیره شده بودم که بي خیال  شونه اي باال داد : 
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 تکلیفو روشن نکردي ..خونه ما ...یا رستوران ؟- 
 شیطون شدم : 
 واال اون نگاهت یه جواب بیشتر نداره - 
 خنده اش گرفته بود: 
 خونه شما دیگه - 
 انقدر نگاهم تابلوه ؟- 
 به موجود دوست داشتني رو به روم با همون نگاه تخسم خیره شدم و گفتم : 
 به این روش مي گن ...دستور دادن در اوج تفاهم - 
 خندید و با چشمکي گفت : 

 ...آ قربون ادم چیز فهم -
  
  

                    
  
  

تا بعد از ظهر حسابي سرم شلوه بود ..حتي نتونستم کنجکاوي و نگرانیمو  در 
 مورد فرستنده گل 

 پیگیر بشم 
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وارد بخش شتتدم هنوز امیر حستتین نیومده بود ...تو اتاقش رفتم ..دستتته گل 
 همچنان روي میز بود 

دلي گذاشتم  و کارتو مجددا نگاه ...لباسمو عوض کرده بودم  کیفمو روي صن 
 کردم 

.خوندن متنش منو تو گذشته غرق مي کرد..خیلي اشنا بود ...مثل اینکه قبال یه 
 همچین نوشته اي رو 

کسي برام فرستاده بود..ولي یادم نمي اومد..هرچند حس خوبي به این جریان  
 اصال نداشتم 

 اینجایي؟- 
بود برگشتم ..داشت روپوششو در مي به سمت امیر حسین که وارد اتاق شده  

 اورد 
 امروز حسابي خسته شدي..من رانندگي مي کنم - 

شید ...نگاهمو ازش گرفتم ... به  ستي به موهاش ک شو اویزون کرد و د ش روپو
 این طرف میز اومد و 

 کیفشو باز کرد و در حال گذاشتن وسایل  داخلش گفت : 
 مي توني ؟- 
 ختم و گفتم :باز نگاهي به دسته گل اندا 
 معلومه که مي تونم ...چرا انقدر فکر مي کني شکستنیم ؟- 

خنده اش گرفت و ستتوئیچو به طرفم گرفت ..زود ستترمو بلند کردم و  قبل از 
 اینکه پشیمون بشه 

 سوئیچو  ازش گرفتم  



wWw.Roman4u.iR  1978 

 

  
                     

  
شتن کتش   ست و با بردا شو ب شت و در سیله رو هم تو کیف گذا ه باخرین و

 طرفم اومد 
اماده رفتن شدم که دیدم کت و کیفشو توي یه دست گرفت و با یه دست دیگه 

 اش ...دسته گلو از 
 روي میز برداشت ...و به سمت در رفت  

متعج  به دنبالش راه افتادم ..حرفي نمي زد تنها یه لبخند مرموز رو لباش بود 
 .. به جلوي استیشن 

 ل صنم گذاشت و گفت :که رسیدیم ..دسته گل رو مقاب 
بگین اینو ببرن اتاق یکي از بیمارا که گل نداره ..یا ...نه اصتتال هر کاري که - 

 دوست دارید باهاش بکنید 
صنم خیره تو نگاه امیر حسین بي حرف فقط نگاهش کرد که لبخندي به لبهاي 

 امیر حسین اومد و 
 گفت : 

سلیق- سلیقه بوده ...اخه با  ستنده گل خیلي بد  صال جور فر سرم ا ه من و هم
 نیست ...شما یه زحمتي 

 بکشید و یه کاریش بکنید دیگه ..خیلي ممنون از زحمتي که مي کشید 
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وقتي که به راه افتاد ..نگاه پر از کینه صتتنم روم بود ...ستتریع خودمو به امیر 
 حسین رسوندم ..دکمه 

شتتو مي استتانستتو رو زد و قدمي به  عق  رفت ..نگاهي به صتتنم که خون خون
 خورد انداختم و بعدم به 

 امیر حسین و اروم ازش پرسیدم : 
 چرا این کارو کردي ؟-
  
 به شوخي خودشو به تعج  زد و ازم پرسید: 
 نکنه گلو مي خواستي ؟- 
 چند لحده اي بهش خیره شدم : 
 موضوب چیه ؟نکنه تو از چیزي خبر داري ؟- 
 شونه اي باال داد و گفت : 
 گفتم بذار تو اتاق یکي از مریضا  اصال...دیدي که- 

شد  ....لبخندي به روم زد و کنار  سور باز  سان شکوک نگاهش کردم که در ا م
 رفت تا مثل همیشه من 

 اول برم 
  

 **** 
پامو روي ترمز گذاشتم ....  همین روز اولي هم حسابي خسته شده بودم ..اگه 

 دست خودم بود شاید 
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ستراح ست مي رفتم خونه و ا شتني یه را ست دا ت مي کردم ..اما نه خانواده دو
 امیر حسین مي 

  
                     

  
شدیم به  ساعتي ازم دور کنه ...... هر دو پیاده  ستگي رو براي چند  ست خ تون

 جلوي در اصلي که 
 رسیدیم امیر علي به همراه هستي خانوم  براي استقبال اومدن  

ید کیا اومدن ....نکنه ر- به ببین ید به  اه گم کردید؟...از این طرفا؟ ...مي گفت
 گاوي 

 ..گوسفندي..شتري..چیزي جلو پاتون قربوني مي کردیم 
  
 امیر حسین به شوخیش تب خنده اي کرد و گفت : 
راضتتي به این همه زحمتت نیستتتیم ...تورخدا خودتو انقدر تو خرج ننداز.. - 

 که ناراحت میشیم 
ستتوزه ...من حرف برادر بزرگه رو .. زمین باشتته حاال که دلت براي جیبم مي -

 نمي رارم و ..چیزي 
ست جلو پاتون چیزي   سا قربوني نمي کنم ..فقط مدیونید فکر کنید از روي خ

 قربوني نکردماااا 
 این حرفا رو با خنده مثال داشت به من مي گفت که گفتم : 
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 نه اصال فکر نمي کنیم ..شما خیالت راحت باشه ...- 
 مي خندیدیم ازش پرسیدم : همونطور که 

 پس کو حنانه ؟-
  
 اهي از ته دل سر داد و گفت : 
خیر سرمون زن گرفتیم ... از  ساعتش ..      ساعتشو خونه پدرشون تشریف - 

 دارن خانوم 
 هستي خانوم نگاهي گله مندي بهش انداخت و گفت : 
صبح تا بعد از ظهر تو مطبته ... تازه ت-  ساعت پیاون بنده خدا که از  شم ا نیم 

 که اینجا بود 
 امیر علي با خجالتي ساختگي دستي به موها و گردنش کشید و گفت : 
 چرا هیچ کس طرف منو توي این خونه نمگیره ؟- 

به کوک  خانوم افتاد...همون خانومي که تو  با خنده وارد شتتتدیم که نگاهم 
 لواسون تو خونه امیر حسین 

ارومي بهمون کرد و با برداشتن ظرفي از روي  بود و ازم مراقبت مي کرد..سالم
 میز پذیرایي به سمت 

 اشپزخونه رفت  
شغول بگو به خند با امیر علي  سین انداختم که م شمي نگاهي به امیر ح زیر چ

 بود...با همراهي 
 هستي خانوم براي کمي نشستن به سمت سالن پذیرایي رفتیم ... 
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ا شام یه یب ساعتي مونده بود که براي کمي بعد امیر مسعودم از بیرون اومد ..ت
 عوض کردن لباسام 

 بلند شدم و به سمت اتاق امیر حسین رفتم  
  

                     
  

شیدم ..چند دقیقه بعد ..بعد از  صورتم ک سر و  ستي به  مانتومو  در اوردم و د
 کمي رسیدگي به خودم 

ستم در اتا شدم و همینطور که درو مي ب شد و از اتاق خارج  ق رو به رویي باز 
 دختر کوک  خانوم جلوم 

ظاهر شد ...خیلي به رهنم فشار اوردم تا اسمشو به یاد بیارم ..اما چیزي یادم  
 نیومد 

نگاه و حالت صتتورتش درستتت مثل همون روزي بود که وارد اتاق شتتده بود و 
 برام یه دست لباس لبه 

 سر امیر حسین بشم تخت گذاشته بود..روزي که اصال فکر نمي کردم هم 
سرمو اروم تکون دادم و جواب   سالم کرد ... شو حرکتي داد و بهم  به زور لبها

 سالمش رو دادم ..
اخم تمام صتتورتشتتو پوشتتونده بود که براي انجام کاراش از کنارم رد شتتد و به  

 سمت پله ها رفت 
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 ماز پشت سر خیره نگاهش کردم ..وجود این دختر و مادرش توي این خونه برا
 عجی  بود ..و البته 

 حسي که زیاد خوشایندم نبود ... 
اروم پشتتت ستترش به راه افتادم که از باالي پله ها دیدم حنانه وارد شتتد ...با 

 ورودش بي خیال دختر 
 شدم و لبخند به لبهام اومد که حنانه ام با دیدنم با تعج  گفت : 
 وا ..شما که اینجائید ؟- 
سی  سیدم براي ب*و* صورتامونو بهم نزدیب کردیم و بهش که ر دن همدیگه ..

 من ازش پرسیدم :
 مگه قرار بود کجا باشیم ؟- 
 بعد از ب*و*سیدنم صورتشو عق  کشید و گفت : 

نیم ستتاعت پیش امیر علي زنگ زد و گفت ..امشتت  همه رو دعوت کردي -
 خونه اتون ..گفت اول بیام 

 اینجا که با هم بریم  
شام با گفته اش ...از ت سر کار چ سابي.....  شد که تازه فهمید ح شاد  عج  گ

 رفته ....هم خنده اش 
گرفته بود هم عصتتباني بود...خود منم بدتر از اون خنده ام گرفته بو که با هم  

 وارد سالن شدیم 
شتتیطنت از نگاه امیر علي مي بارید ...حنانه با نگاهي برزخي به چهره پر از 

 خنده امیر علي خیره شده 
 امیر حسین ازش پرسید:بود که  
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ا ..سالم ...تو اینجا چیکار مي کني ؟نکنه چیزي جا گذاشتي ؟-  ِِ 
 حنانه دستاشو به کمر زد و همونطور خیره تو نگاه امیر علي گفت : 

شون افتاده منو بذارن - ش  یاد ضیا این وقت  شتم ... بع نخیر..چیزي جا نذا
 سر کارو  دوبار از اون سر 

 هر شهر بکشونن این سر ش 
 همه به امیر علي خیره شدیم که حم به جان  شد و گفت : 
 بابا زنمه ..دلم مي خواد ..دلم براش تنگ شده بود..چیه خوب ؟- 
 امیر مسعود از خنده ریسه رفت : 
  

                     
  
مگه تو مشکل داري پسر؟ ...تازه اقا از جاشم بلند نشده و دستور فرمودن تو - 

 بیا
میر حسین رفتم ... روي دسته مبلش نشستم و با خنده بهشون خیره به سمت ا

 شدم که خودشو 
کمي عق  کشید و حین تکیه دادن به عق  ...دستشو از پشت کمرم ...رد کرد 

 و دورم انداخت و رو به 
 امیر علي گفت : 
 خدا عاقبتتو بخیر کنه - 
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با همون نگاه پر  همونطور که مي خندیدم دختر با ظرف میوه وارد شتتد...و باز
 کینه ..خیره شد منتها 

سین بود  که رو پهلوم جا خوش کرده بود  ست امیر ح شتر به د اینبار نگاهش بی
 و اخرم به چشماي من 

 و پوزخندي که من دیدم   
 با رفتنش امیر حسین رو کرد به امیر علي و ازش پرسید: 
 قضیه چیه ؟کوک  خانوم ؟... اینجا ؟- 
 و ادامه داد:سرشو تکوني داد  
 چه خبره ؟- 

تا کیف حنانه رو بگیر و کمي از عصتتبانیتشتتو  امیر علي که بلند شتتتده بود 
 بخوابونه نگاهي به رفتن دختر 

 انداخت و با صداي ارومي گفت : 
 چي مي دونم ...اومدم بودن ..منم پرس و جو نکردم - 
شم به امیر عل  سر کار رفته بود با ع شد وحنانه با وجود اینکه بد   براي  ي خیره 

 اریت کردنش گفت :
اولین باریه که به چیزي واکنشون نشون نمي دي  ..هیدروزن جان ..؟از شما -

 بعیده 
  
ست ...بس که مدام ما رو   ش شد راحت یه جا ن شوهر نمي  ست این زن و  از د

 به خنده مي نداختن 
 بده مي خوام مثل تو گاز بي اثر باشم عزیز دل  ؟- 
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سمت من و مبل حنانه بند کی شوه به  ست امیر علي انداخت  و با ع شو توي د ف
 کناریم اومد و حین 

 نشستن گفت : 
شدي - ست ...فقط یه لطفي کن و  تا زیادي بي اثر ن صال هم بد نی نه عزیزم ا

 ..اون کیفو به مقصد 
 برسون ...شاید کارتو فراموش کردم  
 پرسید:امیر علي با خنده رفت ...که امیر حسین از حنانه  
شو باور مي کني  ؟از تو بعیده -  شناختي ...؟چرا انقدر زود حرف تو هنوز اینو ن

 گولشو بخوري 
  

                     
  

شدم ...به خنده  شد ..به خنده اش خیره  شتن میوه  شغول بردا حنانه خندید و م
 اي که مي 

 گفت ..دوست دارم سر کار برم  
 اومد  و گفت پدر امیر حستتین از همه کمي بعد هستتتي خانوم از طبقه باال

 معذرت خواسته و نمي تونه 
توي جمع باشتته ...و به خاطر مریضتتش زود خوابیده بود و البته قرصتتایي که 

 باعک مي شد نذاره زیاد 
 هوشیار و بیدار بمونه 
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همه مشتتغول حرف زدن و شتتوخي کردن بودیم که یهو  با صتتداي وحشتتتناک 

 شکسته شدن چیزي با 
 ت به سمت اشپزخونه دویدیم ...سرع 

کوک  خانوم با صتتورتي رنگ پریده روي زمین و باالي ستتر دیس غذا یي که 
 محتویاتش پخش زمین شده 

 بود با حالي نذار نشسته بود ... 
شه که همون لحده  سمتش رفتم تا کمکش کنم که از روي زمین بلند  نگران به 

 دخترش از پشت سر 
دي که بیشتتتر هول دادنم به عق  بود منو پس زد تا بچه ها اومد و با واکنش ب
 خودش به مادرش کمب 

کنه ..واکنشتتي که از چشتتم هیچ کس پنهون نموند..اما طوري وانمود کرد که  
 مثال اتفاقي بوده 

شتر متعجبم  سابي بهم بر بخورده ..بی شه ح حرکتش به جاي اینکه  که باعک ب
 کرد...اما در عوض  به 

علي و بقیه حستتابي برخورد ه بود که امیر مستتعود با زبون  امیر حستتین و امیر 
 طعنه بهش گفت :

 فکر کنم زن دادشم داشت همون کار شما رو مي کرد که پسشون زدیا- 
 نمي خواستم تنشي به وجود بیاد  
 نه چیزي نیست ...بنده خدا نگران مادرش شده  - 
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ست کوک  خانوم فهمیده بودم ..بد شارش با همون یه لحده لمس د جوري  ف
 افتاده ...بس که بدنش 

 سرد و لرزون بود  
 فکر کنم فشارشون افتاده ...- 
 دختر لباشو با حرص به هم فشار داد و گفت : 
 حال مادرم زیاد خوب نیست اگه اجازه بدید ببرمش خونه - 

همه از حرکت دختر در تعج  بودیم  که امیر حستتین به کوک  خانوم نزدیب 
 رفت و شد و مچ دستشو گ

 گفت : 
 سابقه افت فشار داري؟- 
 دختر زودتر جواب داد: 
 بله ..دارن ..حاال اجازه مي فرمایید ببرمشون ؟- 
  

                     
  

سین با نگاه خیره اي به دختر از  شده بودیم ..که امیر ح بي حرف به دختر خیره 
 جلوي راهشون کنار 

 رفت و دست به سینه شد تا برن  
ست به خاطر غذایي بیچار ه کوک  خانوم تا لحده اخر ازمون معذرت مي خوا

 که دیگه نبود ..و همچنین 
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 به خاطر رفتار دخترش که تعج  برانگیز شده بود  
با رفتنشون امیر مسعود با خنده سرشو تکون داد و مثل بچه ها براي خندوندن  

 جمع گفت :
 مامان من گشنمه ؟- 
شدیم ..خنده اش بیشتر شد و دندوناشو نمایش همه با عصبانیت بهش خیره  

 داد:
اوکي گرفتم ..االن همه اینا رو خودم جمع مي کنم  و یه چیزیم براي خوردن -

 درست مي کنم ..دیگه 
شه با این جماعت   شوخیم نمی ست عزیزاي دل ...یه  صبانیت الزم نی انقدر ع

 کرد ...
سمت ظرفا رفت ..همه توي فکر رفتار دخ ر تر بودن که دلم براي امیبا خنده به 

 مسعود سوخت و براي 
 کمب بهش به سمتش رفت  
 امیر علي به خنده افتاد و گفت : 
 همچین مدلوم کار مي کنن که ادم دلش براشون ریش ریش میشه - 

و همراه حنانه اومدن ...کمب ...تا هم همه جا رو مرت  کنیم و هم یه چیزي 
 براي خوردن درست کنیم 

 ... 
 امیر حسین توي فکر فرو رفته بود که امیر مسعود گفت :ولي  

حاال که اومدید کمب ...لطفا دو گروه بشتتید و یه غذاي خوشتتمزه درستتت -
 کنید..من گفتم درست مي 
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 کنم ..ولي باور کنید هیچي بلد نیست جز نیمرو سوخته  
 حنانه صاف ایستاد و گفت : 
 حاال چي دوست داري  برات درست کنیم ؟- 

ر تو گلي زن دادش ..من فستتنجون و با قالي پلو دوستتتت دارم ..لطفا چقد-
 سریعتر درستشون کنید ..که 

 دیگه نمي تون جواب گوي شکم نازنینم باشم  
 حنانه و امیر علي نگاهي بهم انداختن که امیر علي گفت : 
 بابا جون چیز دیگه اي نمي خواي؟ - 
 امیر مسعودم کم نیورد و با نیش باز گفت : 
 نه بابا فعال همینا خوبه - 
  

                     
  

که مجبورم کرده بود... هر  به زور امیر مستتعود  نده و  نه زدیم زیر خ نا منو ح
 چهارتامون غذا درست کنیم 

 ..دست به کار شدیم تا یه غذاي مختصر و سبکو براي شام درست کنیم  
کنه یا از بیرون غذا هستي خانوم خیلي اصرار کرد که خودش یه چیزي درست 

 بگیریم ولي نذاشتیم 
 ... 

http://www.roman4u.ir/


 1991 عبور از غبار

یه جور میدون مسابقه شده بود حنانه و امیر علي یه طرف اشپزخونه بودن و من 
 و امیر حسینم یه 

سابي تو فکر بودیم  ولي اون دوتا  سین ح طرف ..با این تفاوت که منو و امیر ح
 بدشدت مشغول غذا 

 ي بحثشون میشد درست کردن بودن و سر هر چیزي به شوخ 
من و امیر حستتین مثل برنامه از قبل طرحي شتتده بي حرف کارمونو مي کردیم 

 ...رفتارمون کم کم باعک 
شد امیر مسعود که فقط نشسته بود و میوه مي خورد نگاهي بهمون بندازه بگه  

:... 
 تو خونه اتونم شما دوتا انقدر ساکتید ؟- 
 یم و بهش خیره شدیم ...منو و امیر حسین یهو دست از کار کشید 
 یه تکه از میوه اشو با خنده انداخت توي دهنش و گفت : 

یاد بگیرید ...غذا که - بابا... لبخندي ..حرفي ...حدیثي ...یکم از اون دوتا 
 درست نکردن که هیچ ...تازه 

 کل اشپزخونه رو  هم زیرو رو  کردن  
 ته بود... به امیر علي و حنانه خیره شدیم ...خنده اشون گرف 
 امیر مسعود سرکي به غذاي ما کشید و با همون خنده گفت : 
اما نه خوشم اومد ...شما نمونه بارز کم  گوي و گزیده گو هستید ...غذاتونم - 

 خوردن داره ..
 و رو به حنانه : 
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زن دادش شتترمنده ...داره وقتتون از دستتتت مي ره ..همین طوري پیش بره - 
 بازنده میشیدا 

 لي با حرص بهش گفت :امیر ع 
 اونوقت شما اینجا چیکاره اي ؟- 
 امیر مسعود راحت تکیه اشو به عق  داد و گفت : 
 من موجودي هستم به اسم نخودي که حضورش واج  و الوجود است - 
 حنانه که مي دید داره مي بازه با عصبانیت رو به امیر علي گفت : 
ینطوري درستتت کن و لي کار همش تقصتتیره توه دیگه ...هي مي گم اینو ا- 

 خودتو مي کني
 چشاي امیر علي چهارتا شد و گفت : 
  

                     
  

قربون اون قد رعنات ..از همون موقع که اومدیم تو هر چي گفتي من چشتتم -
 بسته گفتم چشم و 

 انجام دادم ...تو داري االن درباره چي حرف مي زني ؟ 
 خجالت به ما نگاه کرد  و گفت : حنانه نفسشو بیرون داد و با 
 یکم از برادرت یاد بگیر - 

امیر علي با ظرف بزرگي که تو دستتتش بود به ستتمت ما و امیر حستتین اومد  و 
 نگاهي به ماهي تابه 
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 جلوش و بعدم به صورت امیر حسین انداخت و  به شوخي گفت : 
 یاد گرفتم ..خوب حاال ؟- 

ل صتتورتش قرمز شتتده بود ..لبخندي به امیر مستتعود انقدر خندیده بود که ک
 لبهاي امیر حسین اومد و 

بي حرف به کارش ادامه داد ...هر دومون مي دونستتتیم غذاي اونا  رو نمیشتته 
 خورد ...پس کمي بیشتر 

از اوني که باید درستتت مي کردیم ..غذا پختیم .....حتي اونقدر وقت اضتتافه 
 اوردیم که دوتامون سر صبر 

 دم درست کردیم ...تا که شاید اونام غذاشونو برسونن ...و در سکوت  ساال 
وقتي کارمون تموم شد و غذاها رو کنار هم گذاشتیم ...امیر مسعود با دقت به 

 غذاها خیره شد 
..حنانه خجالت زده ستترشتتو پایین گرفته بود..همه ستتعي مي کردیم نخندیم 

 ...بعضي جاهاش سوخته 
 شکل و شمایل عجیبي پیدا کرده بود بود  و بعضي جاهاشم  نپخته  ... 
 که سرشو بلند کرد و گفت : 
ست ...نگفتم امیر علي -  ست پختم خوب نی ستگاریم گفتم ...د من روز خوا

 ؟
 امیر علي دستي به گردن و موهاش کشید و گفت : 
 گفتي  عزیزم ...خوب یادمه ...ولي نگفته بودي تا این حد افتضاحه - 

.و جلوي خنده امو گرفتم که حنانه با حرص مشتتتي به ل  پایینمو گاز گرفتم ..
 بازوي امیر علي زد و 
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 گفت : 
 خیلي بدي - 
 امیر مسعود که مدام به غذاي ما ناخونب مي زد با مهربوني به حنانه گفت : 

عی  نداره زن داداش ..مستتتابقه فینال براي هفته بعده که باید فستتنجون و -
 باقالي پلو درست کنید ...تا 

 روز کلي وقت داري که تمرین کني  اون 
امیر علي با اخمي ستتاختگي با دستتت به پشتتت دستتت امیر مستتعود که مدام  

 ناخوک مي زد زد و گفت :
 هفته بعد مهمون توییم ..انقدرم مزه نریز ..میزو الاقل تو بچین ...- 
 امیر مسعود بلند شد و گفت : 
 اي به چشم ..شما امر بفرما - 
  

                     
  
  

خوبي حنانه این بود. که زود دلگیر و ناراحت نمي شد ..از رفتارش خوشم مي 
 اومد..سر میز شامم 

شامم نیورد ...غذا  سر میز  شه ..حتي  ست کرده با انگار نه انگار که غذایي در
 تو جمع صمیمي خورده 
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شتتد  ..بعد از شتتام امیر علي رفت که حنانه رو خونه اشتتون برستتونه ...امیر 
 حسینم تلفني در حال حرف 

 زدن با یکي از مریضاش بود .. 
سته بودم و از اونجایي  شده بود..خیلي خ ساعت نگاهي انداختم دیر وقت  به 

 که مکالمش کمي طول 
کشید بلند شدم و به طبقه باال رفتم تا  کمي تو اتاقش استراحت کنم که از الي 

 در نیمه باز اتاق ... 
 دیدم ...  در حال کوک کردن ویلونش بود   امیر مسعودو تو اتاقش  
 با لبخند ضربه اي به در زدم و گفتم : 
 اجازه هست ؟- 
که احستتتاس مزاحم بودن بهم دستتتت نمي   حت بود  قدر صتتمیمي و را ان

 داد...لبخندي زد :
 باعک افتخاره ... بفرمائید ..- 

و  ابداخل اتاقش شتتدم ...اتاق مرت  و تمیزي بود  فقط کمي روي میزش کت
 جزوه بود که نامرت  روي 

 هم چیده شده بودن  
 لبه تختش نشستم  و بهش خیره شدم که ازم پرسید: 

 دوست داري یاد بگیري ؟-
  

ست  و  ش شد و اومد کنارم ن سرمو تکون دادم ...خندون از جاش بلند  با روق 
 ازم پرسید قبال سازي کار 
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 کردم یا نه  
نه و او باال دادم و گفتم  نه اي  بار شتتو که براي اولین  تا چیز جزعي  ند نم چ

 گفتنشون بد هم نبود و بهم 
 گفت و طریقه به دست گرفتن سازو یادم داد.. 
سعي کردم چیزایي که میگه رو خوب اجرا کنم اما تمام تالشم ...شد ..چندتا  

 صداي ناهنجار...
ته بود ...و مرت  اریتم مي کرد ..حت نده امون گرف ناشتتي گریم خ  يهر دو از 

 خودشم الکي چندتا صداي 
 بد در اورد که یعني منم بلد نیستم  
شد  و با لبخند   سین جلوي در اتاق ظاهر  همونطور که مي خندیدیم ..امیر ح

 گفت :
  

                     
  
 چیکار مي کنید شما دوتا؟- 
 امیر مسعود ارشه رو دوباره به دستم داد و گفت : 
 وازندگي مي دم ...خیلي با استعداده ..دارم به خانومت اموزش ن- 
 تا گفت با استعداده بازم شروب کردیم به خندیدن ... 
همونطور که مي خندیدم ...از جام  بلند شتتدم و ارشتته رو به خودش دادم و  

 گفتم :
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 من براي این کار ساخته نشدم ...همون تو برامون بزني ..کافیه ...- 
 اخم با نمکي کرد : 
 ه شدي ؟چه زود خست- 
 نگاهي به امیر حسین انداختم و گفتم : 

شتتاید بعدا وقت گذاشتتتم و یاد گرفتن ...اما....االن ..اونم این موقع شتت  و -
 خسته از یه روز کاري.... تنها 

 هنري که مي تونم از خودم نشون بدم ..زدن همون چندتا صداي وحشتناکه  
امیر حستتین رفتم خندید..ویلون رو روي تختش گذاشتتت  و منم به ستتمت 

 ...مي خواست که زودتر اماده 
 بشم تا بریم خونه ...

  
 *** 

  
  

با دوش اب گرمي که گرفته بودم از حموم بیرون اومدم ...امیر حستتین تو اتاق 
 نبود ...لبه تخت نشستم 

 و کرممو برداشتم و استیناي روبدوشامبرم رو کمي باال زدم  
گه اروم کرم مي زدم وارد اتاق شد ..یه همونطور که پشت دستم رو با دست دی

 لیوان اب تو دستش 
بود ...با دیدنم همون کنار چار چوب در ایستتتاد و تکیه داده بهش قلپي از اب  

 لیوانش رو  خورد و گفت :
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 از کار سمیرا ناراحت شدي ؟- 
 متعج  نگاهش کردم ...پاي راستشو جلوي پاي چپش انداخت و گفت : 
 وک  خانوم !!سمیرا ...دختر ک- 
 پوزخندي زدم و  گفتم : 
  

                     
  

نمي دونم چرا از روز اولم از من خوشتتش نمي اومد..از همون روز که توي -
 ویالي لواسون منو دیده 

 بود..ازم متنفر بود ... 
تو چشتتماش خیره شتتدم ....لیوان به دستتت با همون ژستتت خیره نگاهم مي  

 کرد..خنده ام گرفت :
 حاال تو چرا انقدر تو فکر فرو رفته بودي ؟- 
 ابرویي باال داد و به سمتم اومد... ایستاده باالي سرم گفت : 
 راستیتش ....حرکتش ..یه جور برام عجی  بود.. ...- 
سرم با دیدن خنده ام خنده   ستاده باالي  شد ای شتر  ستم و خنده ام بی در کرمو ب

 اش گرفت 
 ودي که صداي امیر مسعودم در اوردي ؟براي همین انقدر ساکت ب- 
 خنده اش بیشتر شد : 
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االن فکر مي کنن من و تو ...توي خونه فقط بهم خیره میشتتیم و حرفي هم - 
 نمي زنیم 

 شونه اي با خنده باال داد : 
 خوب فکر کنن ..- 
خودمو عق  کشیدم و دستامو از پشت روي تخت گذاشتم و هیکلمو بهشون  

 شماي تکیه دادم و با چ
 خمار و خواب الودم ..از زور خستگي ... گفتم : 
 نه ...چرا باید اینطوري فکر کنن ..در صورتي  که اصال  اینطور نیست ...- 
 چند ثانیه اي بهم خیره شد و یهو با تر کردن لباش گفت : 
اما واقعا بعضتتي وقتا... فقط دوستتت دارم نگات کنم ..اونم ....بدون هیچ - 

 حرف و عملي 
شون بدم  ا ستم هیچ عکس العملي از خودم ن شو جدي گفت که نتون نقدر حرف

 و با  رنگ پریدگي که 
 بیشتر از خجالت و شرم بود بهش خیره شدم ... 
 حرکتي به لبهاش داد و ادامه داد: 

من معموال ادم پر حرفي نیستم ...سعي هم نمي کنم با پر حرفي و یا تعریف -
 و تمجید ندر کسي رو 

 م جل  کنم ...به خود 
در واقعه حقیقت ماجرا اینجاست  که اگه از کسي خوشم بیاد ..کسي که خیلي 

 بهم نزدیب 
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شه همه وجودم ....براش کم نمي رارم ...از چیزیم  شه ...اونقدر نزدیب که ب با
 خجالت نمي کشم که 

 نخوام این چیزا رو بهش بگم ... 
شو ازم نگرفت ...خیره تو ضربان قلبم کمي از حد معموال باالتر رفت  ..  نگاه

 چشمام نگاه مي کرد:
  

                     
  

به اون کستتیم که قصتتد کرده توي این بازي کثیف بینمونو بهم بزنه .... اجازه -
 نمي دم ..این حسو ازم 

بدتر از این بکنه  بگیره ...هر جوریم که  شتتتده ... قبل از اینکه بخواد کاراي 
 مي  پیداش مي کنم و حقشو

 رارم کف دستش ...تا بفهمه با من در افتادن یعني چي ؟ 
از نگاه متحیرم خنده اش گرفت و به طرفم خم شد ...هیچي نمي تونستم بگم  
: 

 حال من خوب است اما با تو بهتر مي شوم -
 آخ ... تا مي بینمت یب جور دیگر مي شوم 

 با تو حس شعر در من بیشتر گل مي کند 
 مي بارد معطر مي شوم  یاسم و باران که

 در لباس آبي از من بیشتر دل مي بري 
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 آسمان وقتي که مي پوشي کبوتر مي شوم 
 آنقدر ها مرد هستم تا بمانم پاي تو 

 مي توانم مایه ي گهگاه دلگرمي شوم 
 میل توست اما بي تو باور کن که من  -میل 

 در هجوم باد هاي سرد پرپر مي شوم 
...ستتریع خودمو پیدا کردم .. نمي دونم از کي اینطور غرق در نگاه پر محبتش 

 عاشم و شیداش شده 
شم بردارم ...کم  شتم ازش چ ست ندا شده بود همه چیزم که دو بودم ..از کي 

 کم داشتم دیوونه اش 
مي شدم ...کي فکرشو مي کرد یه روز اینطور بهش عالقه مند بشم که حتي یه 

 لحده هم  نتونم 
 دوریشو  تحمل کنم  

همونطور که رنگ نگاه شوک زده ام تغییر مي کرد به سمت یه نگاه عاشقانه ... 
 شعر گفته اشو با یه 

شتتعر دیگه تالفي کردم ..فاصتتله بینمون به اندازه یب وج  دستتت بود..من 
 نشسته و اون ایستاده و خم 

 شده به سمتم :
  

 براي دوست داشتنت 
  

 ...محتاج دیدنت نیستم 
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 امم مي کنداگر چه نگاهت آر

  
 ...محتاج سخن گفتن با تو نیستم 

  
 اگر چه صدایت دلم را مي لرزاند 
  

                     
  
  

 ...محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم 
  

 اگر چه براي تکیه کردن ،
  

 !شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است 
  
 ...به تو تکیه کنم  دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم 
  

 دوست دارم بداني ،
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 ...حتي اگر کنارم نباشي 
  

 باز هم ،
  
 ...نگاهت مي کنم  
  
 ...صدایت را مي شنوم  
  

 به تو تکیه مي کنم 
  

 همیشه با مني ،
  
 و همیشه با تو هستم ، 
  

 ......!هر جا که باشي
  

ایي بود که بشتتدت با پایان شتتعر هر دو بهم خیره شتتدیم ..نگاهم توي چشتتم
 دوستشون داشتم ...این 

نگاه فقط مخصتتوص اون بود...چه خوب بود که دیگه نگاهي غیر از نگاه هاي  
 خودش جلوي چشمام 

 نمي اومد  
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با همون نگاه جدیش ..لحده اي نگاهشتتو ازم گرفت و  لیوان اب رو روي میز 
 عسلي گذاشت و دوباره 

 نگاهش رو بهم داد  
است ..وجودي که منبع ارامشم بود ...شاید نگاهم خیلي دلم وجودشو مي خو

 بي قرار و تابلو بود که 
بیشتر به سمتم خم شد و  اروم با متمایل کردن سرش به سمت چپ ...فاصله 

 بینمونو از بین برد و 
 لبهامو پرحرارات و گرم ب*و*سید  

مو از لذت وجودمو  رو احاطه کرد ...به خواستتته دلم رستتیده بودم  که  دستتتا
 حالت تکیه گاه جدا و به دور 

گردنش حلقه اشون کردم  ..نمي خواستم ازم جدا شه ...با بودنش خستگیم رو 
 به کل فراموش کردم 

صبح   ش  دیگه رو باهاش  به  شتر باهم همراهي کنه تا یه  و مجبورش کردم بی
 برسونم ....

  
 دو ماه بعد ... 
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بود ...با خود امیر حستتین عمل داشتتتم ...توي این دوماه مراحل اخر عمل 
 فرستادن گلها قطع نشده 

بود...و حرف و حدیثي که نباید به وجود مي اومد ..بین بعضتتي از بچه ها و  
 کارکنان پیچیده شده بود..

اما من و امیر حسین بهشون توجه اي نمي کردیم ...و هر دسته گل که همراه یه 
  متن عاشقانه اي به

دستتتمون مي رستتید ...امیر حستتین بي معطلي ...یا ازپنجره اتاقش بیرون مي 
 نداخت یا به نزدیکترین 

 سطل اشغال حوالش مي داد...
  

اما این اواخر طرف دست به یه کار عجی  زده بود  و نامه اي  برام فرستاده بود 
 که تهدید مي کرد اگه 

شم ...کاري مي کنه تا با  سین جدا ن ستان رو  از امیر ح سوایي بزرگ بیمار یه ر
 ترک کنم 

سید بود ...یه نفر نامه رو توي کمدم انداخته بود   ستم ر این نامه تازه دیروز به د
... 

و این اولین باري بود که دراین باره چیزي به امیر حستتین نگفته بودم ...اونم به 
 خاطر اینکه پایان هفته 

ستتاس بود و شتتاید مي شتتد یه عمل مهم داشتتت ...عملي که خیلي مهم و ح
 گفت یکي از عملهاي 
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نادر در نوب خودش که نمي خواستتتم رهنشتتو با درگیر کردن به این موضتتوب  
 آشفته کنم 

 چون براي  اینده شغلیشم خیلي مهم بود ... 
خیره به دستهاي امیر حسین و دستکشاي خونیش ..یه لحده حالت چندش به 

 سراغم اومد و 
ساس کردم چیزي مي خو ستم  اح شمامو ب سریع چ اد به گلوم هجوم بیاره ..که 

 و سعي کردم با کیپ 
 کردن بینیم ..مانع از استشمام بوي خون بشم .. 

سین توي اتاق  صداي امیر ح شمامو باز کردم .. کمي حالم جا اومد  و اروم چ
 پیچید که به بچه ها درباره 

ستاده  صله دو نفر از من ای سش  عمل توضیح مي داد..هومن به فا بود ...و حوا
 به من بود ...

فکر کردم حالم خوب شده که مجددا با دیدن همون صحنه و خون رو دستاش 
 ..سریع دستمو از روي 

ماستتب روي دهنم گذاشتتتم ..هیچ کس جز هومن حواستتش به من نبود..امیر 
 حسین با دقت داشت 

 کارشو انجام مي داد ... 
شد که دو سرم به دوران افتاد ..تحمل محیط دیگه دا شت غیر قابل تحمل مي 

 قدمي عق  رفتم  و با 
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خیال اینکه دیگه چیزي به باال اومدن محتواي شکمم نمونده سریع چرخیدم و 
 همونطور دست رو 

 ماسب از اتاق عمل  بیرون زدم .. 
کارم اونقدر غیر منتدر بوده که همه حواسا متوجه من  شد و  برگشتن و نگاهم  

 کردن ...
تشویي دویدم و تا به روشویي رسیدم باال اوردم ..سرم درد گرفته  به سمت دس

 بود  و چشمام یه 
جوري شتتتده بودن ..وقتي مطم ن شتتتدم چیز دیگه اي قرار نیستتتت باال بیاد  

 نگاهي به خودم توي اینه 
 انداختم که باز باال اوردم   

سم رو روي پیشوني دا ست خی شت د سته باال اوردم و پ م غسرمو با چشماي ب
 گذاشتم ...نگاهم به 

شدم و  شویي خم  سمت رو شد ...به  ساعت افتاد تا یه ربع دیگه عمل تموم می
 چند مشت اب به روي 

 صورتم پاشیدم ..تا کمي حالم جا بیاد ... 
  

                 
  

شدنمه چون  صبي  ساعد نبود ..احتمال دادم به خاطر ع صبح زیاد حالم م از 
 قبال هم چنین سابقه اي 
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داشتتتم که وقتي به شتتدت عصتتبي مي شتتدم ...مدام باال مي اوردم و این نامه 
 حسابي رو اعصابم رفته 

 بود .. 
ستم باز برگردم به   سمت بخش به راه افتادم ...چون نمي تون شیر ابو بستم  و به 

 اتاق عمل ..حال 
 ایستادن رو نداشتم ... 
 دیب شد و پرسید:الهه با دیدنم نگاهي به صورتم انداخت  و بهم نز 
 چته ؟..چرا انقدر رنگت پریده ؟- 
 براي اینکه دست از سرم برداره یه جواب بي سرو ته دادم : 
 امروز خیلي سرم درد مي کنه ...برم یه قرص بخورم .. شاید اروم شه - 

سمت کمدم رفتم تا  شدم  و به  شد... وارد رست  سرشو تکوني داد و ازم جدا 
 یه قرص از توي کیفم 

 بردارم ... 
 اما همین که در کمدو باز کردم ... 

یه پاکت نامه پایین افتاد...چشمامو با خستگي و حالي خراب باز و بسته کردم 
 و خم شدم تا نامه رو 

ستامو  شتن نامه د شدت درد قبل از بردا شید و از  بردارم که زیر دلم یهو تیر ک
 زیر شکمم گرفتم و بیشتر 

 رد...بدنم یه جوري شده بود خم شدم ...درد ولم نمي ک 
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کستتي داخل رستتت نبود ..توي اون وضتتعیت کمي موندم که درد از بین رفت 
 ...از وضعیتم حسابي نگران 

 شدم و چند لحده اي تو فکر فرو رفتم .. 
با کمتر شتتدن درد...به ستتختي روي پاهام نشتتستتتم و پاکتو برداشتتتم و براي 

 نشستن و بهتر شدن حالم 
سمت یکي از   ستم و با کمي تامل در به  ش ستگي روش ن صندلیا رفتم  و به اه

 پاکتو باز کردم ...
 یه متن تایپ شده بود : 

عزیزم ..خیلي بي قرارت هستم ...دیگه تحمل دوریت رو  ندارم ...همیشه به -
 یاد اون روزها و لحده 

 هاي خوبمون هستم ... 
 دوستدار همیشگیت  
 مسعود  

ه کي بود ..سعي کردم کمي تمرکز کنم ..تا کسي دهنم تلخ شد ...مسعود دیگ
 رو به اسم مسعود به 

 یاد بیارم ...متن نامه عوض شده بود ..و خبري از تهدید نبود  
اعصتتابم به شتتدت بهم ریخته بود که همزمان اتنا وارد شتتد و با همون اخالق  

 گندش رفت و برجکم :
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به دیگه ...حاال چون مثال مي خواستتتي خودتو براي - دکتر لوس کني ...؟خو
 همسر دکتر شدي هر وقت 

یه جیکم نمي تونیم بزنیم اونوقت  تاق  که مي خواي مي ري و میاي ...ما تو ا
 خانوم خانوما...یهو 

یادشون مي افته حوصله عملو ندارن و براي جل  توجه با سر و صدا مي زنن  
 بیرون 

 ختم و گفتم :با اون حال خراب نگاهي بهش اندا 
 زیادي حرف مي زني - 
 پوزخند زد: 

چته ؟نکنه فکر کردي کاره اي  شتتده توي بیمارستتتان ...مثال هفته پیش دکتر -
 کاظمي تو اتاق عمل ازت 

 تعریف کرد یعني االن خیلي بارته ؟ 
دلم مي خواستتت از دستتتش بزنم زیر گریه ....بعضتتي از ادما هرچیم بهشتتون 

 بگي ..چون یه مغز تو 
خالي و پوشالي دارن هیچي روشون تاثیر نمي راره ...دستمو به پشت صندلي 

 تکیه دادم و با همون 
حال خراب با برداشتن کیفم در مقابل چشمان پر کینه اش خارج شدم ...باید  

 یه ازمایش مي دادم ...
شید و به ناچار به دیوار تکیه دادم   وهنوز دو قدم نرفته بودم که باز زیر دلم تیر ک

 گذاشتم سردي دیوار 
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 کمي پیشوني ت  دارمو خنب کنه ...چم بود که داشتم اینطوري مي شدم 
  

شید و به ناچار به دیوار تکیه دادم و  هنوز دو قدم نرفته بودم که باز زیر دلم تیر ک
 گذاشتم سردي دیوار 

 کمي پیشوني ت  دارمو خنب کنه ...چم بود که داشتم اینطوري مي شدم  
 لم بد بود  :چقدر حا 
 خوبي؟- 
 صداي هومن بود که از پشت سر... جویاي حالم شده بود 
 سرم رو از دیوار جدا کردم و نگاهي بهش انداختم ...نگرانم بود.. 
 خیلي رنگت پریده ...- 

حوصتتله جواب دادن نداشتتتم ...خیلي وقت بود ازش دوري مي کردم و اون 
 داشت باز  بهم نزدیب مي 

صداي زنگ گوشیم بلند شد ....رومو از  سمت پله ها رفتم  که  ش گرفتم و به 
 شد...

دستتت کردم تو کیفم و گوشتتیمو در اوردم ...عکس امیر حستتین رو صتتفحه  
 نمایش افتاده بود...

ستم نگرانش کنم  شه ..نمي خوا شنوه ..متوجه حالم می صدامو ب ستم تا  مي دون
 اونم بعد از یه عمل 

 چند ساعته  
شي رو تو کیفم   ستاده گو شدم که در چند قدمیم  ای سر دادم که متوجه هومن 

 بود:



wWw.Roman4u.iR  2012 

 

  
                 

  
 نکنه دلتو زده ؟...از اینم خسته شدي به این زودي ؟- 

هر دو تو پاگرد بودیم و چون اکثرا از اسانسور استفاده مي کردن ..کمتر رفت و 
 اومدي  در این قسمت 

 انجام مي شد  
شت عذابم بده   ست دا شو به لودگي دو شده بودم ...خود شماش خیره  ..تو چ

 زد:
شکیه که با روحیه تو به هیچ - البته حقم داري..موحد غیر قابل تحمل و ادم خ

 وجه سازگار نیست ..تو 
 یه ادم پرهیجان مي خواي ..یکي مثل یوسف  
 باز بهش خیره شدم  
 چیني به بیني و حالتي به لبهاش داد: 

...کسي که  هر چند ماه یب  بار نوب تفریحاتشو  عوض البته تو آوا فروزشي .-
 مي کنه ..ادما که جاي 

 خود دارن  
داشتتت کم کم خنده ام مي گرفت ..تعادل روحي و رواني نداشتتت ..نه به اون 

 موقعه که مي خواستم با 
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امیر حسین ازدواج کنم اونطوري گریه مي کرد و مي گفت نمي خواسته طالقم 
 مي بده نه به االن که 

 خواست ثابت کنه از امیر حسین زده شدم ... 
با وجود حال بد..کیفمو توي دستم جا به جا کردم و با چهره اي مصم ... بدون 

 تردید و ترس بهش 
 نزدیب شدم .. 
 صورتش  رنگ به رنگ شد ...: 
 مي دوني هومن درباره تو چي فکر مي کنم ؟- 
 ت :پوزخندي بهم زد  که بگه مثال برام مهم نیس 

یه چیزي مي خواي.... - بار  که هر  یت هستتتي  یه ادم بي ظرف از ندر من تو 
 خودتم گیر افتادي تو 

سرت   ست که تو زندگي با هم ستن هات ...براي همینم ه ستن ها و نخوا خوا
 ..هیچ جایي نداري

 چهره اش گر گرفت و خشم تمام صورتشو پر کرد: 
بخش ... بچه ها از عربده اصال شب دارم دوسش داشته باشي...انقدر توي -

 هات سرش حرف مي 
زنن که موندم اون بدبخت چطوره که تا حاال با داشتن چنین باباي پوالدار و پر  

 نفوري  ازت جدا نشده ..!
 اونوقت تو داري درباره تنوب زندگي من حرف مي کني ؟ 
 به نفس زدن افتاد: 
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فکر مي کني ..در ضتتمن  اره من دنبال تنوب هستتتم ...اما نه اون تنوعي که تو-
 اوني که تو درباره اش 

شریف  شریفترین و بهترین مردیه که تو عمرم دیدم ...اونقدر  حرف مي زني ..
 که تو و یوسفم به گرد 

پاش نمي رستتید...پس بهت اجازه نمي دم پشتتت ستترش انقدر حرف بزني و 
 اعمال کثیف خودتو به من 

 نسبت بدي ... 
  

                  
  
 یش دندوناش بهم رو دیدم :سا 

تنوعي که من دنبالشتتم اینه که ببینم زندگي تو همستترت تا کي ادامه پیدا مي -
 کنه ...راستش روي 

زندگیت شتترط بستتتم ..من که فکر نمي کنم تا ستتال بعدم دوم بیاره ..خودت  
 چي حدس مي زني ؟

 دیگه طاقت نیورد: 
 خیلي اخالقت مزخرف شده - 
 ه لبهام کشیدم و با پوزخند گفتم :با پشت دست دستي ب 

ته - نه ؟ ..الب باره زندگیم ...هر اراجیفي رو بگي.... من  چرا تو حم داري در
 حرفاي  من اراجیف نیست 
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...واقعیته ...نذار بیشتر از این دهنمو باز کنم ..برو دنبال زندگیت ... برو و زنتو 
 جم کن ..انقدر تو بخش با 

یب  ته تو این دکتر و اون دکتر ج یادشتتون رف مه  که ه یب هستتتت  تو ج
 شوهرشي...یکم خودتو جمع کن 

 دکتر 
با خشم دستشو بلند کرد و خواست بزنه تو صورتم که زود یه قدم جلوتر  رفتم  

 و با عصبانیت گفتم :
روم دستتت بلند کن ...زود باش ..بزن ..بزن تا ببیني چطوري با یه تیپا از این -

 بیمارستان مي ندازمت 
 ن ...بیرو 
 جسارت پیدا کردم و با حرص ادامه دادم : 

شکن من رو هوایي - شوهرم کیه ؟فقط منتدره ل  تر کنم ..با یه ب مي دوني که 
 دکتر کلهر..پس تا 

شت  شو ...پ شه ...بهم نزدیب ن شغلیت خراب ب ست به کاري نزدم که اینده  د
 همسرمم حرف بي ربط 

 نزن  
شا  شت ا ست حرفي بزنه که تند  انگ شونه تهدید باال اوردم و به خوا ره امو به ن

 طرفش گرفتم :
 این اخرین هشدارم بود ..اخرین ...پس حرفي نزن که نشه جمعش کرد- 
 از شدت خشم لبهاشو بهم فشرد  
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نفس کم اورده بودم  و کم کم به نفس زدن افتاده بودم ...ساکت شده بود ...که 
 با همون نگاه پر 

س شم ازش نگاه گرفتم و به  شدت بهم خ صابم به  مت پایین پله ها رفتم ..اع
 ریخته بود که باز صداي 

زنگ گوشتتیم در اومد...پایین پله ها چند لحده اي ایستتتادم  و دستتتمو روي  
 دهنم نگه داشتم و چندتا 

 نفس عمیم کشیدم 
  

چشمامو که باز کردم نگاهم به حسین زاده مس ول ازمایشگاه افتاد...بد نبود یه 
 گرفتم ازمایش مي 

...دستي به صورتم کشیدم  و خواستم برم طرفش که با دیدن شلوغي با خودم  
 گفتم :

 از فشار عصبیه ...توي یه فرصت مناس  مي رم و ازمایش مي دم - 
 به طرف در خروجي به راه افتادم بین راه با چند نفري سالم و علیب کردم ... 
  

                  
  

ستان  ستم تا هوایي بهم وارد محوطه بیمار ش شدم ... روي یکي از نیمکتا ن که  
 بخوره ...دلم مي 

 خواست بخوابم ..چشمامو روي هم گذاشتم تا مثال چرتي بزنم  
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سه دقیقه اي   شیم ...بي خیال چرت و خواب دو  شنیدن مجدد زنگ گو اما با 
 شدم ...

ور دم مجبامیرحسین بود ..شرایط جواب دادن نداشتم ...حتي اگه جوابم مي دا
 بودم به دروه بگم حالم 

ست به   خوبه  .....پس جواب ندادم که باز زنگ زد بعد از چند بار زنگ زدن د
 دامن پیام کوتاه شد ...

 پیامشو باز کردم : 
چرا جواب نمي دي ؟کجایي؟چرا اونطوري از اتاق عمل زدي بیرون ؟پیاممو -

 دیدي سریع باهام تماس 
 ي بگیر ..حسابي نگرانم کرد 

گوشتتیمو  توي دستتت نگه داشتتتم و  ستترمو به عق  تکیه دادم .. بنده خدا باز 
 زنگ زد ..دلم نمي 

 خواست بهش دروه بگم ...پس بهترین کار جواب ندادن بود ... 
کمي که حالم بهتر شتتد ...بلند شتتدم  تا به بخش برگردم ..با گذاشتتتن کیفم 

 داخل کمد  وارد راهرو 
چندتا از بچه ها که دورشتتو احاطه کرده بودن   از شتتدم ..امیر حستتین  همراه 

 اتاق یکي از بیمارا بیرون 
 اومد ..بچه ها مرت  ازش سوال مي کردن ...معلوم بود حوصله اشونو نداره  

..به ستتمتشتتون به راه افتادم که با دیدنم ..با گلگي نگاهي بهم انداخت و با 
 همون نگاه بهم حالیم کرد 

 برم داخل اتاقش .. 
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قتي وارد اتاقش شدم ...هنوز اثار بي حالي و درد رو داشتم که وارد اتاق شد و و
 درو بست و  با 

 نگراني ازم پرسید: 
 کجایي تو؟چرا انقدر رنگ و روت زرده ؟- 

حتي نذاشتتت فکري کنم و چیزي براي جواب دادن ستتر هم کنم ..چون بهم 
 نزدیب شد و مچ دستمو با 

ا نبضتتم رو  بگیره ...بعد پشتتت دستتتشتتو رو همون چهره اخمالوش گرفت ..ت
 پیشونیم و گونه ام 

 گذاشت ...داه بودم  
 چته ؟چرا انقدر داغي ؟- 
 لبامو با زبون تر کرد و تازه فهمیدم چقدر لبام خشکن  
ته پیشتتتت -  مام هف خه ت یه ..ا حالم ..همین ...فکر کنم از خستتتگ یکم بي 

 بیمارستان بودم و کارام زیاد بود 
 م توي دستش بود:هنوز مچ 
زود باش راه بیفت ببرمت پایین تا یه ازمایش ازت بگیرم ..نگو چیزي نیست - 

 ..یه چیزت هست 
 تالش کردم لبخند بزنم : 

داري بزرگش مي کني ..هیچي نیستتت ...البته خودم مي خواستتتم برم ..ولي -
 یکم شلوه بود..بعدا مي 

 رم ..باور کن چیزي نیست  
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 مشکوک بهم خیره شد و باز دست گذاشت رو پیشونیم  و نفسشو بیرون داد: 
 پس اماده شو ببرمت خونه ..حال نداري ...ولت کنم همینجا ولو میشي - 
 نه تو کار داري ..خودم مي رم - 
 دو دل شد..چون تا یه ساعت دیگه باید مي رفت براي انژیو 
 لبخندم بیشتر شد : 
تو مچ دستتتمو داري فشتتار مي دي ..بیشتتتر از حال مي رم تا ولم اونطور که - 

 کني 
 خنده اش گرفت ودستشو کمي شل کرد و گفت : 
رو اعصتتاب من راه نرو.... یه چیزت هستتت ..حالت بده ..جرات نمي کنم - 

 بذاري با ماشین بري 
 خیل خ  تاکسي دربست مي گیرم ..خوبه ؟خیالت راحت شد؟- 
 شیطنتم گل کرد : 

صتتال به حنانه و کل خانواده زنگ مي زنم و میگم همه بیاید خونه امون ... ا-
 من حالم خوب نیست ... 

 مراقبم باشید ..که امیر حسین نگرانه  
 از دستم هم حرص مي خورد هم خنده اش گرفته بود 
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ستم چیکارت کنم که اینطوري مزه -  ست وگرنه مي دون حیف حالت خوب نی
 نپروني 

یدم و و ند که امیر بهش خ تاد از تنوب طلبیم از این یادم اف فاي هومن  قتي حر
 حسینم دلمو زده با همون 

حالي که نیمه خوش بود و حال ایستتتادن نداشتتت ..خودمو بهش تکیه دادم و 
 دستامو دور کمرش حلقه 

 کردم ..با عشم نیم رخم رو  به سینه اش چسبوندم  
 ومد ...بوي ادکلنش تو بینیم رفت  و لبخند به لبهام ا 

ندیدم واکنشش چي بود ..فقط اروم و بي حرف اونم دستاشو دورم حلقه کرد و 
 منو بیشتر به خودش 

 فشردم ... 
 هومن چرا فکر مي کرد من از این ادم دوست داشتني دل زده شدم .... 

کم کم صتتداي خنده ارومشتتو شتتنیدم ..خودمم خنده ام گرفت و بدون اینکه 
 سرمو از رو سینه اش بر 

 دارم گفتم : 
 نخند...- 
 اما خنده اش بیشتر شد و منو بیشتر به خودش چسبوند  
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 خنده منم بیشتر شد و کامل صورتو چرخوندم و نگاهمو ازش پنهون کردم  
 که با محبت گفت : 
 بریم ازمایشگاه ؟- 
 مثل بچه هاي       ساله با لجبازي گفتم : 
 نه - 
 نکه مسیر حرفو عوض کنم تا بیشتر از این گیر نده گفتم :و براي ای 
 این ادکلنت چه خوشبو...تا حاال نزده بودي نه ؟...- 

مي دونستم داره به شیطنتم مي خنده ..همونطور که دستش دورم حلقه بود منو 
 کمي از خودش 

 جدا کرد و با چشم و ابرویي باال رفته تو نگاه خندونم گفت : 
 ه بودم دیگه نه ؟تا حاال نزد- 
 نمي تونستم جلوي خنده امو بگیرم : 
 هر کاري کني ..من گول نمي خورم ....بدو بریم پایین - 
 اهي از سر ناچاري کشیدم  و خودمو براش لوس کردم : 

اگه دکتر موحد بزرگ لطف کنن و به بنده حقیر یه مرخصتتي با پارتي بدن تا -
 برم خونه و کمي استراحت 

 کن حالم خوبه خوب میشه ...کنم ..باور  
 سرشو کمي کج کرد و گفت : 
 فکر نکنم دکتر موحد اجازه بده ..- 
 نگو اینطوري ..پزشب خوبیه ...حتما مرخصي مي ده - 
 ابروهاشو با بي رحمي باال داد 
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 دکتر موحد جان اجازه بده - 
 با خنده باز ابروهاشو داد باال 
 چسبوندم و گفتم : شونه اي باال داد و دوباره سرمو بهش 

به ..الاقل پیش تو مي مونم ..همینم غنیمته ..فقط قول - اجازه نده ....بازم خو
 نمي دم بتونم امروز کار 

 مفیدي انجام بدم  
 نفسي بیرون داد: 
  

                     
  
 پس بذار برات اژانس بگیرم ...- 
 با خوشحالي سرمو ازش جدا کردم : 
 باحاله  نگفتم دکتر موحدم- 
 سعي کرد جلوي خنده اشو بگیره : 
 برو لباساتو عو ض کن ..تا اماده بشي برات ماشین مي گیرم .- 

شت با قدرت  شدم و در حالي که لبخند به ل  دا سر روق رو پنجه پا بلند  از 
 لبهاشو ب*و*سیدم و خودمو 

 عق  کشیدم که گفت : 
 فکر کنم حالت خوب شدا- 
 زش جدا مي شدم گفتم :خندیدم و همونطور که ا 
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 اریت نکن دیگه ..دو دقیقه اي لباس عوض کردم و اینجام - 
از کار و کردارم خندید و به سمت تلفن رفت ...و منم براي عوض کردن لباسام 

 با باز کردن در از اتاقش 
 خارج شدم ....

  
 فصل جدید:

  
شتم ... ست چند روزي بود که حالم خوب بود و درد و حالت تهوعي ندا و در

 از همون روزي که خونه 
رفتم دیگه نامه اي برام نیومدو خوشتتحال از اینکه دیگه نامه اي در کار نیستتت 

 تصمیم گرفتم درباره نامه 
 ها  حرفي به امیر حسین نزنم  

امروز از صتتبح عمل داشتتتت ..همون عمل مهمي که من بیشتتتر از خودش 
 هیجانشو داشتم ..متاسفانه 

ق عمل باشتتم ...حتي چند تن از پزشتتکاي متخصتتص و نمي تونستتتم توي اتا
 معروف هم اومده 

شتن بدونن نتیجه عمل   ست دا شلوه بود و همه دو شم یه جورایي  بودن ...بخ
 چي میشه ...

شیده بود با لبخند نگاهي انداختم و  ساله رو به روم که رو تخت دراز ک به مرد  
 همونطور که 

 ... داروهاشو توي پرونده ثبت مي کردم . 
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هنگامه با عجله وارد اتاق شتتد... اما با دیدن بیمار روي تخت ... براي اینکه 
 جلوش نشون بده حسابي 

صال بهش   ستي که ا شو  به تحفت العیني  کم کرد و با ژ سرعت خانوم دکتره .. 
 نمي خورد ازم پرسید:

 خانوم دکتر فروزش ...هنوز کارتون تموم نشده ؟- 
 و با لبخند و اخم گفتم : نگاهمو از پرونده گرفتم 
  

                     
  
 خانوم دکتر امري داشتید؟- 
 شیطون و بازیگوش ..بهم نزدیب شد و لباشو به گوشم نزدیب کرد و گفت : 
 نمي خواي بري به اقاتون تبریب بگي ؟- 
تا اینو گفت ..فهمیدم عمل کامال موفقیت امیز بوده ... اما خود داري کردم  و  

 ویي باال دادم و گفتم :ابر
 مگه به موفقیت امیز بودن عمل شب داشتي ؟ - 
 نفسي بیرون داد و گفت : 
 خیلي حال مي کني نه ؟- 

شي معاینه امو دور گردنم انداختم  و با روقي که به زور  ستم ... گو پرونده رو ب
 کنترلش کرده بودم 

 سرمو تکون دادم : 
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 اوهوم ...- 
 :از ته دل زد زیر خنده  
 خدا بکشتت که براي حفظ کالس نمي زني زیر خنده - 
 بالخره خنده امو در اورد  و گفتم : 
 دو دقیقه خواستم عین دکترا باشما- 
 بي خیال مریي با دستش ضربه ارومي به شونه ام زد : 

پایینو دیدي؟... غلغله استتت ...حتما فردا پس فردا دکتر تقوي یه نشتتستتت -
 خبریم میذاره که کلي 

 یمارستانش معروف کنه ب 
 یه دفعه دستاشو  با هیجان توي جی  روپوشش فرو برد و گفت : 

من اگه جاي تو بودم ..یه لحده هم از دکتر موحد جدا نمي شتتدم ..االن باید -
 یه خودي از خودت نشون 

 بدي که  همه بفهمن کي هستي ..ناسالمتي همسرشیا  
 بهش با لبخند  خیره شدم  
 تکون داد..:سرشو با تاسف  
 تو هنوز نمي دوني زن کي شدي نه ؟- 
 براي دراوردن لجش ابروهامو دادم باال 
 ضربه اهسته اي به پیشونیش زد : 
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 ؟-خدا من این مصیبتو کجاي دلم جا بدم - 
شار  شونه هام ف ستاش به کتف و  شتم و با د اروم زدم زیر خنده .... بدو رفت پ

 ادار به حرکتم اورد و و
 کرد و گفت : 

بدو برو ..بدو برو ...از این روزا همیشتته نیستتت ...دکتر موحد امروز کاري -
 کرده کارستون ... اون وقت 

 تو..داري اینجا مریي معاینه مي کني؟ ...اي خدا 
شغول حرف زدن  با خنده هر دومون از اتاق در اومدیم ..دکتر عرشیا و هومن م

 یدنم بودن که عرشیا با د
 لبخند زد و براي چابلوسي گفت : 
تبریب مي گم خانوم دکتر ...عمل ستتنگیني بود که تنها از عهده  دکتر موحد - 

 بر مي اومد
 هومن کنارش ایستاده بود...بهش حتي یه نگاهم نداختم و با افتخار گفتم : 

 ممنون دکتر -
  
 :هومن بهم خیره مونده بود که هنگامه براي چزوندنشون گفت  

یاد - خت تر از اینم بر م که دکتر موحد از عمالي ستت ید  ته شتتتب نکن ...الب
 ...امیدوارم یه روزي ما هم به 

ستان براي همه ما   شون در این بیمار ضور ای سیم ..ح شون بر ش جایگاه و دان
 افتخاریه 
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شیطون از زبون کم نمي اورد و  شم نگاهي بهش انداختم ..دختره  شه چ از گو
 کلي برامون کالس 

 گذاشته بود  
هومن بهم ریخته تر از روزهاي قبل ستتعي کرد نگاهم نکنه که دکتر عرشتتیا به  

 هنگامه گفت :
 در مورد اون مریي چیکار کردید ؟- 

شده با  سوال دکتر... از اومدن با من منع  ساس مي کردم با این  هنگامه که اح
 ناراحتي جوابشو داد که 

 عرشیا بهش گفت : 
 ري بزنیم پس بهتره بهش یه س- 

شدم و  شون جدا  هنگامه مدلوم نگاهي بهم انداخت ..بهش لبخندي زدم و از
 با متانت به سمت در 

سریع  خروجي به راه افتادم  ..روق لحده اي ولم نمي کرد....تا درو رد کردم ..
 به پشت سرم نگاهي 

تم فانداختم و با نبودن کسي با لبهاي نیمه خندون پله ها رو یکي دوتا کردم و ر 
 پایین 

ساعت  شن با نگاهي که به  ستم همه االن باید توي اتاق دکتر تقوي با مي دون
 انداختم چیزي نزدیب 

 به یکساعتي از عمل مي گذشت  
سمت اتاق تقوي به راه افتادم ...اما هنوز چند  صلي رو که رد کردم به  سالن ا

 قدمي نرفته بودم  که 
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 ال بیارم ...براي همین سرجام ایستادم معده ام یه جوري شد و نزدیب بود که با 
  

                     
  
  
شده   شتن ...حاال مطم ن  شمامو باز کردم ...چند نفري از کنارم گذ نگران چ

 بودم یه چیزیم هست ...
شتم و به  شدم ...راه رفته رو برگ شیمون  ضعیتم زیاد مطلوب نبود براي  رفتن پ و

 سمت ازمایشگاه رفتم 
شتم که ...نمي خوا سین زاده گ سي چیزي بدونه ...براي همین دنبال ح ستم ک

 در کمال تعجبم 
 فهمیدم براي یه هفته اي رفته مرخصي ... 

سي جز خودش ازم ازمایش بگیره ..یه هفته هم دیر بود..براي  ستم ک نمي خوا
 همین ترجیح دادم 

 ازمایشو بندازم فردا و یه ازمایشگاه دیگه ...برم  
برگشتتتم ..هنوز رنگ پریده بودم ...کلي کار داشتتتم وفرصتتت وقتي به بخش  

 نشستن هم نداشتم 
روز وحشتتتناک کاریم بود و اخرشتتم با یه انژیو تموم شتتتده بود..همراه دکتر 

 کاظمي آنژیو یکي از مریضا رو 
 انجام مي دادیم ... 
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حالم انقدر بد بود که دونه ها عرق رو پیشتتونیم خودنمایي مي کردن ...و زیر 
 لم هم گاهي تیر مي د
 کشید  
گه وقتو تلف نکردم و براي عوض کردن   مدم  دی وقتي از بخش انژیو در او

 لباسم قدمهامو تند کردم 
از امیر حستین کامال بي خبر بودم ...چون بعد از اینکه عمل تموم شتده بود و  

 با پزشکا ي دیگه تو اتاق 
ر کار ود ...و مي دونستم انقدتقوي جمع شده بودن به یه بیمارستان دیگه رفته ب

 داره که وقت حرف 
 زدن تلفني رو هم نداره  

وارد پارکینگ شتتدم ..دزدگیر ماشتتینم رو زدم ..وقتي پشتتت فرمون جا گرفتم با 
 بي حوصلگي وسایلمو 

 روي صندلي ب*ه*لیم  پرت کردم و گوشیمو چب کردم  
ب نگ زده بود که بي جواتنها یه پیام از طرف امیر حسین بود..البته دوبار هم ز 

 مونده بودن 
 تو پیامش نوشته بود امش  احتماال دیر وقت بیاد خونه و نگرانش نشم .. 

شیم  شي رو به گو ُسر  دادم  و گو سبز  ستمو روي دکمه  شو اوردم و د شماره ا
 نزدیب کردم ...سرمو 

صداش تو   شیده ... ستم بعد از چند تا بوق ک شمامو ب به عق  تکیه دادم و چ
 وشیم پیجید گ
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اب دهنمو قورت دادم ...لبخند رو به لبهاي خشتتکم دادم و خواستتتم اریتش  
 کنم :

دیگه کم کم باید به کم دیدنت عادت کنم ...کي یه وقت به ما  مي دید که - 
 خدمت برسیم ...استاد؟

 خندید: 
 اول یه سالم بکن ..بعد انقدر گله کن دختر - 
 پلکهامو به سختي باز کردم : 

 سالم به دوست داشتني ترین پنجه طالي دنیا-  
  

                     
  
 همچنان مي خندید: 
بعد از عمل منتدرت بودم ...انقدر به در انتهاي ستالن خیره شتدم که ستوي - 

 چشمام رفت 
 لبهامو به سختي تر کردم : 

سر - صت  سرم ریخته بود که فر ستم بیام ..اما انقدر کار رو  باور کن مي خوا
 خاروندنم نداشتم ...تازه 

 االن کارم تموم شده ...و مي خواستم بیام خونه که دیدم توام دیر میاي 
 نفسي بیرون داد: 
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شه - ستم ...احتماال تا بیام .. ب ستان خودمون نی ش  بیمار اره ..دیر میام ...ام
 ...تو شامتو بخور و 

 بخواب 
  
شنوم اما اونم  شو ب صدا ستم فقط  هو سکوت کرده بود که ی چیزي نگفتم و خوا

 پرسید:
 خوبي ؟- 
 بدنم سرد شده بود و کف دستام عرق کرده بودن ..: 
 اره خوبه خوبم ..چطور؟- 
 پس چرا انقدر نفس مي زني ؟- 
 سریع گوشي رو از دهنم دور کردم و نفسمو حبس کردم و تند گفتم : 
 با عجله از پله ها اومدم پایین ..براي همونه - 
رو ازت گرفتن ؟..اخه این چه عادتیه که تو داري همش از پله ها مگه اسانسو- 

 پایین میاي 
 زود حرفو عوض کردم : 

عین تو که هنوز پیر نشتتدم هي از استتانستتور استتتفاده کنم ..من جونم و پر -
 انرژي... دوست دارم از پله 

 ها باال و پایین برم  
 به شوخیم خندید و پرسید: 
 ازمایش ندادي ؟- 
 سیني که مي شناختم امکان نداشت بتونم حواسشو از چیزي پرت کنم امیر ح 
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 هنوز نه ..وقت نشد - 
 لحنش کمي جدي شد: 
  

                     
  
شد -  سري مي گیري آوا...اینم  سر  شد؟! ..تو چرا انقدر همه چي رو  وقت ن

 جواب ؟وقت نشد!
 ساکت شدم  
 م ببرم ازمایشگاه یه کاري نکن بیام عین بچه ها دستتو بگیر- 
 دستي به صورت ت  دارم کشیدم : 
 باشه فردا مي رم - 
 مکثي کرد و با ماخذه ادامه داد: 
از این باشتته گفتنات خوشتتم نمیاد..یه جور از ستترباز کردن خواستتته منه - 

 ...اصال االن کجایي بیام دنبالت ؟
 صاف تو جام نشستم : 
 ازمایشگاه  نه امیر حسین ..باور کن فردا صبح مي رم- 
 تو مي خواستي بري توي این هفته مي رفتي ...- 
 ساکت شدم  و سعي کردم اروم باشم : 
قول مي دم فردا اولین کاري که مي کنم ...رفتن به ازمایشتتگاه باشتته ..حاال - 

 انقدر بداخالق نباش 
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 به حرفم خندید: 
...همش مي  به خاطر خودته که مي گم ...یا بي حالي ..یا میل به غذا نداري-

 خواي بخوابي ....خوابم 
که مي ري ..بیدار کردنت خودش یه مصتتیبته ...اصتتال یه نگاهي به خودت  

 توي اینه انداختي ؟
 نگران پرسیدم : 
 مگه چیمه که نگاه بندازم ؟- 

نداختي...زیر چشتتمات گود افتاده ..الغر بودي ..الغر ترم - همون ... نگاه ن
 شدي ...داري با خودت چیکار 

 مي کني آوا  
 گفتم فردا مي رم و ازمایش مي دم - 
 مطم ن باشم ؟- 
 اره مطم ن باش ...- 
 من باید برم ..دارن صدام مي کنن ...مراق  خودت باش ..- 
 سهندو دیدم که به سمت در خروجي مي رفت  
  

                     
  
 توام مراق  خودت باش - 

شو پایین نگاهش به من افتاد..و خیره نگاهم  سر کرد..که با دیدن نگاهم بهش  
 انداخت و به راهش 
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 ادامه داد: 
 امیر حسین خداحافدي کرد و خواست قطع کنه که صداش زدم و اونم گفت : 
 جانم ؟- 
 نگاهمو از سهند گرفتم : 

بت کردي همون دکتر موحد بزرگي - ثا گه  بار دی یه  عالي بود .. کارت  امروز 
 ...من یکي که کلي کالس 

 گذاشتم  
 چه عج  یادت افتاد ...کم کم داشتم افسردگي مي گرفتم - 
 خنده دندونمایي کردم : 

تو نیازي به این تعریفا نداري ...چون کارت درستتته ..خودتم بهتر از من مي -
 دوني ...نمیشه امش  

 زودتر بیاي ؟...امروز اصال ندیدمت  
سي انتدار ندارم ...اما از تویي - ستي انتدار دارم اوال که از هر ک سرم ه که هم

 ...تعریف کردن تو یه 
چیز دیگه استتت ..دوما مي خوام بیام اما خیلي ستترم شتتلوغه ..اما فردا ناهار  

 مهمون من 
 قول ؟- 
 تا حاال شده حرفي بزنم و بزنم زیرش ؟- 
 ل  پایینمو از درد گاز گرفتم ..چرا که یهو زیر دلم تیر کشیده بود : 
 یر قولت نمي زني ..براي همینه که دوست دارم ..نه تو هیچ وقت ز- 

http://www.roman4u.ir/


 2035 عبور از غبار

 لحده اي سکوت کرد و با محبت گفت : 
 مراق  خودت باش ..با سرعتم نرون ...رسیدیم خونه بهم یه تب زنگ بزن - 
 چشم برو دیگه ..با بچه  ساله که حرف نمي زني - 
 خسته خندید: 
 مي ب*و*سمت فعال- 
..تماستتو قطع کردم  ...و بعد از کمي  صتتورتم ... گر گرفت و با خداحافدیش 

 نفس تازه کردن  به راه افتادم 
  

                     
  

شین بگیره ..منو  ست ما سهندو دیدم ...مي خوا شدم  صلي که خارج  از در ا
 دیده بود نمیشد بدون 

شیني نبود ... جلوش زدم رو  صا هم که ما صو شد ...مخ تعارف از کنارش رد 
 ایین دادم ترمز و شیشه رو پ

 و گفتم : 
ستتالم دکتر ..مستتیر من م*س*تقیمه   ..اگه مقصتتدتون مي خوره ..بفرمایید - 

 برسونمتون ؟
 با پایین دادن شیشه کمي خم شده بود: 
 نه ممنون خانوم دکتر..مزاحمتون نمیشم - 
 نه مزاحمتي نیست ...من که دارم مي رم ..مسیرمم که همونه ..بفرمایید- 
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سوار شدن داره اما دو دله ..به ناچار  وسایلمو از روي صندلي وقتي دیدم قصد 
 برداشتم و عق  

 گذاشتم ...کمي دست دست کرد اما بالخره سوار شد   
 کمي از راهو که رفتیم ...دیدم خیلي ساکته و چیزي نمي گه : 
 اوضاب بیمارستان چطوره ؟- 
 نگاهي بهم انداخت : 
 خوبه ..مثل همیشه - 

داده بود که زیاد حرف نزنه  وقتي دیدم تمایلي براي حرف زدن جواب کوتاهي 
 نداره چیزي نگفتم که 

 خودش گفت : 
 تبریب مي گم ...عمل امروز خیلي مهم بود - 
 لبخندي زدم : 
 ممنون ...هرچند هنوز خودم ندیدمشون که خودم بهشون تبریب بگم - 
 به زور بهم لبخند زد و نگاهشو ازم دزدید 
ی  بود ...نفستتمو اروم بیرون دادم که  گوشتتیش زنگ خورد  و با رفتارش عج 

 ببخشیدي از من جواب داد:
 سالم ...نه ..گفتم که امش  نه ...- 

 ....................... 
 خیلي خسته ام مي فهمي ...نه .. 
 کالفه داشت جواب طرفو مي داد: 
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 اش ...هر کاري که دلت مي خواد بکن ..فقط کاري به من نداشته ب- 
  

                     
  
 وقتي تماسو قطع کرد نگاهي بهم انداخت که تند گفتم : 
 من باید این مسیرو باالتر برم ...شما دقیقا کجا مي رید؟- 
 بهم ریخته شده بود: 
 منم کمي باالتر پیاده میشم ..البته اگه زحمتي نیست - 
 بي حرف رانندگیمو مي کردم که بالخره گفت : 
 منون من همینجا یپاده میشم ..م- 

شکر کرد و   شینو به کنار هدایت کردم وقتي ازم ت با ارامش راهنما زدم و اروم ما
 پیاده شد و درو بست 

 ..اروم ضربه اي به شیشه زد... 
 شیشه رو پایین دادم  
 به چشمام خیره شده بودو  مي خواست چیزي بگه ..که یه دفعه گفت : 
 نون از لطفي که کردید هیچي.. ببخشید ..مم- 
 و به سمت دیگه خیابون  رفت  
با تعج  بهش خیره شدم ..وقتي از جلوي دیدم ناپدید شد ..گیج از حاالتش  

 دوباره به راه افتادم 
در حال چیدن قاشتتم و چنگاال بودم که حنانه  با ظرف ستتاالد از اشتتپزخونه 

 خارج شد  و حین گذاشتنش 
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 :روي میز گفت  
ساب   ش  ح شتي ؟آخه کي وقت کردي که این همه کارو ام سنگ تموم گذا ي 

 -کني دختر ؟
 : صورتم به خنده اي از هم وا شد و اخرین قاشم و چنگالو سر جاش گذاشتم  
... وقتي شتتوهر جان بشتتن رئیس بخش ..مرخصتتي گرفتن که دیگه کار زیاد  

 -سختي نیست 
 به سمتش چرخیدیم :هر دو شروب کردیم به خندیدن که با صداي امیر علي  
پس این اق داداش ما کي میاد؟روده کوچیکه ..روده بزرگه رو درستتته قورت  

 -داد
شت و همه منتدر بودیم ..کمي دیر  شگیش مي گذ ساعتي از اومدن همی یب 

 کرده بود...مهموني 
کوچیکي گرفته بودم و خانواده امیر حستتین رو به بهانه موفقیتش در عملي که 

 وت انجام داده بود دع
 کرده بودم   
 .. مثال مي خواستم سورپرایزش کنم  

همه توي ستتالن نشتتستتته بودن و مشتتغول حرف زدن بودن ..از نیومدنش کمي 
 نگران شدم ...اما به روي 

 :خودم نمي اوردم ...رو به امیر علي کردم و گفتم  
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شه این موقع مي اومد..البد کاري براش پیش    ست که همی اومده ...دیگه االنا

 -پیداش بشه 
 :و بعد توي دل خودم گفتم  
 -...اما اگه کاریم پیش مي اومد تلفني یا با پیامب خبرم مي کرد 

 ولي هیچ خبري ازش نبود  
  

از صتتبح زیاد حالم خوب نبود ...چند روز پیش براي دادن ازمایش رفته بودم 
 اما بعد از اون فرصت رفتن و 

 جواب رو پیدا نکرده بودم  ... گرفتن 
به سمت اتاق خواب رفتم تا با گوشیم باهاش تماس بگیرم ...وقتي شماره اشو 

 گرفتم ..چندبار بوق 
 ... زد و بعد اشغال شد 

دستتتي به صتتورتم کشتتیدم و فهمیدم جاییه که نمي تونه جواب بده ..به ستتالن 
 برگشتم ...و تالش کردم 

چیزایي که شتتاید مهمونامو ستترگرم کنه ...دیر با حرف انداختن و گفتن درباره 
 اومدن امیر حسین رو 

کمرنگ کنم ..که خوشتتبختانه نیم ستتاعت بعد با شتتنیدن صتتداي ماشتتینش 
 ...لبخند به لبهام اومد و با 

 عجله براي استقبالش به سمت در خروجي رفتم   
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 گلهجاي شتتکرش باقي بود که خانواده اش به این دیر اومدنا عادت داشتتتن و  
 اي نمي کردن 

سمتش  شینو تو پارکینگ نمي برد ..با لبخند به  شبایي که دیر مي اومد دیگه ما
 رفتم ..

  
خستتته تر از هر زمان دیگه ماشتتین رو خاموش کرد ..به طرفش رفتم  و قبل از 

 اون درو باز کردم و با گله 
 :گفتم  

 -چرا انقدر دیر اومدي ؟کم کم داشتم نگران مي شدم   
 ي به صورت غرق در خواب و خسته اش کشید و گفت :دست 
من اگه بتونم به تو یاد بدم که اول از هر چیزي بهم ستتالم کني .. بعد گله ...  

 -خیلي خوب میشه 
 :با خنده ل  پایینمو گاز گرفتم  و زود گفتم  
 -سالم ...خوبي ؟ 
و ازم :با لبخند بي حالي نگاه از صتتورتم گرفت و به خونه نگاهي انداخت  

 پرسید
 -مهمون داریم ؟ 
 :تازه یاد مهمونا افتادم  
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 -اره ...خانواده ات اومدن ...یعني من دعوتشون کردم   
 :ابروهاشو  سوالي باال داد  ...و گفت  
 -از کي اومدن ؟ 
 :سرمو با تاسف تکون دادم  
مي خواستتتم غافلگیرت  خیلي وقته ...فکر مي کردم امشتت  زود میاي..مثال 

 -کنم 
 :سریع دستي به موهاش کشید و از ماشین پیاده شد و گفت  
 -... کاش بهم مي گفتي  

شیدم و با  ستش بیرون ک شو از تو د شم و ابرویي که براش مي اومدم کیف با چ
 ناراحتي که براي در 

 :اوردن لجش به صورتم  داده بودم گفتم  
سه تا شه  خوب منم یه پام تو ...دو  ستان و یه پامم تو رادیو و تلویزیون با بیمار

 -...معلومه که زن و 
 زندگي و همه چي رو فراموش مي کنم ..مهموني که دیگه  
شو از گردنم رد کرد و روي   ست :همین طور که در حال غر زدن بودم  با خنده د

 شونه ام انداخت و گفت 
-  
 نگو که داري به موقعیتم حسودي مي کني ؟ 

گرفتم ... ستتر جام ایستتتادم و ستترمو به ستتمتش چرخوندم  و توي حرصتتم 
 چشماي خندونش خیره شدم 
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 :و با جدیت گفتم  
 -...من ؟به تو حسودیم بشه ؟اونوقت چرا ؟ 
 :به صورتش حالت متفکري داد و گفت  

سابي عمل کني  ست و ح معلومه دیگه ...اوال براي اینکه نمي توني مثل من در
 -...خیلي شل و ولي

سي و  ...اینکه خدایش خیلي تابلوه ....هنوز تو ارزوهاته که بتوني به گرد پام بر
 حداقل یه عمل موفم 

 داشته باشي  
 با دهني نیمه باز به لباش چشم دوختم  
 :خنده اشو قورت داد 

 -ثانیا دست پختمم از تو خیلي بهتره   
 ا از رو نمي رفت : چند بار چشمامو بستم و باز کردم و باز بهش خیره شدم ام 
 -هنوز از رو نرفتي... بازم بگم ؟ 
  

                     
  

 -اره توروخدا بگو ..شاید کال از رو رفتم و محو شدم   
 : خنده اش بیشتر شد 

 -اهان به اینم حسودیت میشه که از تو خوشتیپ تر  و خوشگلترم   
 به شدت خنده ام گرفته بود اما مثال غمباد گرفتم   
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 : دستي به زیر چونه اش کشید 
اما غصه نخوریا.... یه دوست خوب دارم که با یه عمل مي تونه صورتتو یکم   

 -به خوشگلي من برسونه 
عاشقش بودم ..لبامو با زبون تر کردم و در حالي که کیفشو با دو دستم مي بردم 

 پشتم  ... با لحني 
 :اغواگرانه گفتم  

م میشه ..دروه چرا ..نمي تونم منکر خوشتیپي خوب اره من واقعا بهت حسودی
 -و خوشگلیت 

بشتتم ..همچنین ..به اون پنجوالت ...که شتت  و روز دارم بهشتتون رشتتب مي 
 ورزم ..اما در برابر اون چیزي 

 که حسادتو یه لحده هم  از من دور نمي کنه ایناکه چیزي نیست   
 :با خنده به صورتم دقیم شد..اهي کشیدم و اون گفت  
 -چرا انقدر جون به سرم مي کني .؟..خوب به چیم حسودیت میشه ؟ 

 -گفتنش خیلي سخته امیر حسین   
 -.. یه نفس عمیم بکش تا گفتنش برات راحت تر بشه  
شیدم و با   شده بود ک صدا دار دنباله داري...که باعک خنده دوتامون  :یه نفس 

 اندوه گفتم 
 -شانسيبه این حسودیم میشه که تو خیلي خوش   
 :روق زده و خندون منتدر شد 
 -... خوش شانسي که زني زیبا و همچون ماه رویي چون من داري 
 : اه کشیدم و به اسمون خیره شدم که از خنده منفجر نشم  
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آه ..یه زن دکتر ..که از قضا متخصص قلبه ...مي دونم روزي هزار بار داري به 
 -خاطر داشتن همچین زني 

 مي کني ..اینا واقعا حسادته دکتر جان .... خدا روشکر  
نگاه از اسمون گرفتم و تا نگاهم به صورت پر از خنده اش افتاد ..دیگه نتونستم 

 جلوي خنده امو بگیرم و 
 ...زدم زیر خنده ..اونم با من شروب کرد به خندیدن  
:غرق در نگاه خندون همدیگه صتتداي امیر علي از باالي پله ها ما رو متوجه  

 ش کردخود
  

                     
  

شما که مي خواستید با هم بخندید و خوش باشید ..دیگه دعوت کردن ما چي 
 -بود؟ ...من بدبخت از 

صتتبح هیچي نخوردم ...روده کوچیکم داره بال بال مي زنه براي اون غذاهاي 
 رنگي تو ي اشپزخونه 

 ..اونوقت شما دوتا اینجا وایستادید و مي خندید...؟ 
 :خنده امون بیشتر شد و رو به امیر حسین گفتم  

 -واي عجله کن تا روده بزرگشم به بال بال زدن نیفتاده   
امیر علیم زد زیر خنده ...اما این وستتط خنده هاي من از ته دل نبود ...حالم 

 خیلي بد بود...به زور سر پا 
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شکمم داره جونمو در ستاده بودم  و فکر مي کردم یه چیزي توي   مي یاره ..و ای
 هي باعک دل پیچم 

 میشه ..امیر حسینم اونقدر خسته بود که متوجه حالم نمیشد 
به کل از یادش رفته  با دیدن خانواده اش خستتتگي  وقتي وارد خونه شتتتدیم 

 بود...مخصوصا با مزه پرونیاي 
امیر علي و امیر مسعود  ..حتي فراموش کرده بودم  که از امیر حسین علت دیر 

 رو بپرسم اومدنش 
  

بعد از شتتام همه دور هم نشتتستتته بودیم و از هر دري حرف مي زدیم  که امیر 
 حسین براي شستن 

سید که  سعود یادش افتاد و  ازم پر شد و رفت ..با رفتنش امیر م ستاش بلند  د
 مدارکي که قرار بود امیر 

 حسین براش اماده کنه رو اورده یا نه   
صتتبح تنها دیده بودم یه پوشتته همراهش بوده که شتتونه اي باال دادم  و گفتم که 

 توي داشبورد گذاشته 
 ...بود 

سین بیاد بهش گفتم که  مدارک براش مهم بودن براي همین قبل از اینکه امیر ح
 االن مي رم و توي 

...ماشتتینو یه نگاهي مي ندازم  ...چون تا فردا باید مدارک به جایي که مي  
 خواست تحوبل مي داد
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پیش از امیر حسین به خاطر اشناهایي که داشت خواهش کرده بود چند وقت  
 که کاراشو راه بندازه 

شدم ..از دردي که زیر دلم پیچیده بود  شدم و وارد حیاط  ساختمون خارج  از 
 ..اخم در اومد و دستم 

 گذاشتم زیر دلم و یه نفس عمیم کشیدم  
کردم  ... به زور خودمو  چند قدمي  رو با درد راه رفتم ...وقتي در ماشتتینو باز

 باال کشیدم .... روي 
 صندلي نشستم ..و چند لحده اي چشم بسته به عق  تکیه دادم   

حالم خوب نمیشد احساس مي کردم سر گیجه هم دارم ..براي همین چشمامو 
 باز کردم و خم شدم 

شتمش و  ست بلند کردم و بردا شه همونجا بود ..د شبوردو باز کردم ...پو و دا
 ستم داشبورد و ببندم خوا

 که بسته کوچیکي  ندرمو به خاطر طره عجیبي که روش داشت جل  کرد 
بستتته رو برداشتتتم و دورو برشتتو خوب نگاه کردم ...نباید درشتتو باز مي کردم 

 ..مال امیر حسین بود ..اما 
یه چیزي وادارم کرد که بازش کنم ...یه چیزي مثل حس ترس ...با باز کردنش 

 م به یکباره ..تمام بدن
 ... سرد شد و پوشه امیر مسعود از دستم افتاد 

سري اول از من و هومن  سري عکس بود ... سیاهي مي رفتن ...چند  شمام  چ
 بود... سري دوم  همون 
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سهایي بودن که توي  سري اخر ....عک سف بودن و  ساي تکراري من و یو عک
 چند محیط مختلف گرفته 

شون ه سهایي که تو صورتم بي رنگ شده بودن ...عک م من بودم هم اقبالي ...
 شد و با وحشت به 

  
                     

  
عکس توي دستم خیره شدم ...عکسهاي من و اقبالي بر عکس عکسهاي من و 

 هومن ناجور 
نبودن ..اما طوري انداخته شتتده بودن که انگار خیلي بهم نزدیب بودیم ...دو 

 سه تایي هم توي محیط 
ستان بو شتر روي بیمار د .البته بچه هاي دیگه هم توش بودن ...ولي انگاري بی

 من و اقبالي تاکید شده 
شت عکس   ستگي کلماتي پ ... بود ....بعد از دیدن اخرین عکس متوجه برج

 شدم ..عکس رو برگردوندم 
 :دهنم تلخ شد ..این عکس ها  براي امیر حسین فرستاده شده بودن  

ه از دکتر اقبالي و خانم دکترت ببیني بهتره اول باگه مي خواید عکساي بیشتري 
 وسایل شخصي ي

سري  شم  شحال می سرت یه نگاهي بندازي ..اگه چیزي پیدا نکردي ...خو هم
 جدید عکسا رو براتون 
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به من اعتماد کنید  ...تمام واقعیت گفته نشتتتده  بفرستتتم دکتر ...فقط کافیه 
 زندگي خانم دکتر پیش 

 ه هیچ وقت بهتون گفته نشدي منه ...واقعیتهایي ک 
در حال نفس زدن دستمو روي گلوم گذاشتم ...امیر حسین تمام عکسا رو دیده 

 بود...حتي خصوصي 
 ترین عکساي من و هومن رو ...از خجالت داشتم پس مي افتادم   

شاید بعد از  شم پیش نیومده بود.. سین هیچي بهم نگفته بود..البته وقت امیر ح
 رفتن مهمونا مي 

استتتت بهم بگه ...به رفتارش دقت کردم ..ستترد نبود ...خیلیم خوب بود خو
 ...ترسیدم نکنه مي خواد اروم 

اروم از قضیه سر در بیاره و واکنش نشون بده ..... باز زیر دلم تیر کشید..پوشه 
 رو از زیر پاهام برداشتم 

 ... ...همه چیز جلوي چشمام دو سه تایي دیده مي شدن  
گذاشتم ..اشکم مي خواست در بیاد ...مطم ن بودم بین من بسته رو سرجاش 

 و اقبالي چیزي نبوده 
..اي عکسا هم ..عکسایي بودن که توي مراسم ها و بیمارستان گرفته شده بود 

 که از قضا و 
بدشانسي من ...بیشتر در کنار اقبالي افتاده بودم ...نمي دونستم بقیه عکسایي 

 که مي خواست 
 ودن ..اما به شدت نگران و وحشت زده بودم ..بفرسته چیا ب 
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امیر حسین از اون دست ادمایي بود که زود همه چي رو ...رو نمي کرد ...تا به 
 حقیقت ماجرا نمي 

رستتید چیز رو هم بروز نمي داد..تلو تلو خوران پوشتته به دستتت به ستتمت 
 ساختمون به راه افتاد..صداي 

در حالي تعریف کردن از امیر  خنده هاشتتون مي اومد...صتتداي امیر علي که
 حسین بود و سر به سرش 

 مي راشت   
صتتداي مادر بزرگ که مرت  قربون صتتدقه اش مي رفت ...صتتداي حنانه که 

 براي چندمین بار بهش تبریب 
... مي گفت ..وارد ستتالن شتتدم ..همه گرم صتتحبت کردن بودن و متوجه من  

 نبودن 
ا خستتته شتتده بودم ...از اینکه ابروي رو هوا بودم ...دیگه از دستتت این تهدید

 امیر حسین بره ..از اینکه 
سین که  شدم امیر ح سالن که نزدیکتر  شب کنه ...به  شه ..و بهم  سرد ب باهام 

 نزدیب مادربزرگش 
سمتم چرخوند و لبخندي زد و دوباره به جمع خیره   سري  به  سته بود  ش ... ن

 شد
سعو  شنیدم ..که امیر م صداها رو نمي  ستم با :دیگه  شه ي توي د د با دیدن پو

 لبخند بلند شد و گفت 
 -ممنون  
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به پوشتتته توي دستتتم خیره   عد  باره نگاهم کرد و ب امیر حستتین متعج  دو
 شد..لبخند از لباش رفت 

 :امیر علي باز مزه پروند 
 -مگه امیر حسین ماشینو کجا پارک کرده بود که انقدر طول کشید ؟ 
  

                     
  
جمع دوباره شتروب کرد به خندیدن که یهو صتداي زنگ خونه در اومد..دلم   و

 هري پایین ریخت  و رنگم 
مثل گچ شد ...همه داشتن یه چیزایي مي گفتن اما نگاه من و امیر حسین فقط 

 بهم بود ..نگاه ازم بر 
سین زود   شد...  امیر ح صداي زنگ خونه ...عذاب دهنده  شت که باز  نمي دا

 لند شد  و براي از جاش ب
 : جواب دادن از کنارم رد شد ..چشمامو بستم  
 -بله ؟ 

 ... 
 -بسته داریم ؟ 

 .... 
مثل جن زده ها با دهني نیمه باز ستترمو چرخوندم و بهش خیره شتتدم ...یعني 

 همون عکسایي بود که 
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که    قدر نگران بودم ؟ ...من  به امیر حستتین قولشتتو داده بودن ...چرا ان
 رتک  نشده بودم گ*ن*ا*هي م

 -چرا انقدر رنگت پریده آوا؟ 
برگشتم و به صورت متعج  حنانه خیره شدم ...گویا سرم از دو طرف داشت 

 فشرده میشد ...اب 
 دهنم رو به سختي قورت دادم  

و تا خواستم پوشه رو به سمت امیر مسعود بلند کنم چشمام سیاهي رفتن و در 
 مقابل حنانه اي که 

س ست دادم  و رو به روم ای سمت عق  تعادلم رو از د شل به  تاده بودبا پاهایي 
 نقش روي زمین شدم 

..با برخورد به زمین ... درد توي کمر و زیر دلم پیچید اونقدر که تحملم رو از  
 دست دادم  و از حال رفتم 

  
سرم به شدت درد مي کرد ..پلکهامو به زور از هم باز کردم ...حنانه باالي سرم 

 مالي مرطوب با دست
 ... عرق روي پیشوني و گونه ام رو مي گرفت  

جز حنانه امیر حستتینم توي اتاق بود ..حنانه به روم لبخند زد و بلند شتتد و با 
 گفتن من میر م بیرون به 

ستم و باز کردم که با تکون  شمهامو اروم ب سین ..اتاق رو ترک کرد ... چ امیر ح
 تخت متوجه اش شدم 

 ت نشسته بود ...دست بلند کرد و روي پیشونیم گذاشت که کنارم روي تخ 
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 یکم ت  داشتم خودمم مي فهمیدم   
 :بهم لبخند زد...هنوز نگران بودم ..دلم مي خواست درباره عکسا حرف بزنه  
 -اون روزي که قول داده بودي بري ازمایش ..اصال رفتي ؟ 

ون مهم نبود ...االن آزمایش تنها چیزي بود که نباید بهش فکر مي کردم ...چ  
 زندگیم در خطر بود

 -!!با توام آوا 
  

                     
  
ستش گرفت و   ستم روي توي د شد و د شتر  شدم ..لبخندش بی :بهش خیره 

 خیره توي چشمام گفت 
نمي دونم چي باید بهت بگم ...البته با اون حالتها ...یکم بهت  شتتب داشتتتم 

 -...اما فکر نمي کردم 
 حاال حاالهاخودت  
 ...حتما داشت درباره عکسا حرف مي زد و مقدمه چیني مي کرد 
 :رنگم هنوز پریده بود...حرفشو ادامه نداد و یه چیز دیگه گفت  

باید تقویت بشي خیلي ضعیف شدي ...این چند وقتم انقدر درگیر بیمارستان 
 -بودم که حسابي ازت 

 غافل شدم  

http://www.roman4u.ir/


 2053 عبور از غبار

.امیر حستتین خوب بود و حرفامو باور مي :...باید خودم درستتتش مي کردم . 
 کرد

 -باور کن من بهت دروه نگفتم ....من اصال 
  

برعکس اینکه باید االن صورتشو از اخم پر مي شد ..فقط بهم  لبخند مي زد و 
 مي خندید .....انگار 

 داشت به یه بچه بازیگوش نگاه مي کرد که از دیدنش انقدر لذت مي برد  
کت شتتتدم و از ترس اینکه وقتي دیدم داره ای نطوري بهم نگاه مي کنه ..ستتتا

 خانواده اش چیزي از موضوب 
 :رو فهمیده باشن با نگراني ازش پرسیدم  
 -خانواده اتم فهمیدن ؟ 
 سرشو با همون خنده باال و پایین کرد 

باورم نمیشتتد انقدر خیالش راحت باشتته و مرت  بخنده و درباره این موضتتوب 
 ن واکنشي از خودش نشو

 نده   
صبانیت زیاده که داره بهم مي خنده  شتم به این فکر مي کردم که از ع کم کم دا

 ...عصبي شدم و با 
 :اخم و حالتي هیستریب بهش گفتم  

 -براي چي داري انقدر مي خندي ؟...من دارم جدي باهات حرف مي زنم   
 :ل  پایینشو با خنده گاز گرفت و گفت  
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..فقط  خنده امم مي گیره ...چیکار کنم خوب  منم دارم جدي حرف مي زنم 
 -؟
ما   ید ....ا یاد ...چونم لرز که نزدیب بود اشتتکمم در ب بد بود  :حالم اونقدر 

 اشکمو نگه داشتم 
.... تو روخدا انقدر اریتم نکن ..از صبح ... اصال حالم خوب نیست ...حاالم  

 -که 
شم با لح شو جمع و جور کرد و براي ارام ني که توش جدیدت و  سریع خنده ا

 مهربوني بود روم خم شد 
 :و گفت  
  

          
  
 -قضیه چیه ؟ناراحتي از این موضوب ؟ 
 : چشمام پر اشب شد 

سم باال  سکته مي کنم ...نف صال حرف نمي زني ...دارم  شم ؟توام که ا نباید با
 -نمیاد ...نمي دونم این 

شتتم ..همش مي خوام باال چند وقته هم ... چه مرگم شتتده  که تا عصتتبي مي 
 بیارم ......تو حال خودم 

نیستم ..تمام سیستم بدنم بهم ریخته ...هر روز یه جوریم ...یا زیر دلم تیر مي 
 کشه یا کمرم درد مي 
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شوخیت گرفته  و  شرایط  شم ؟توام توي این  کنه ...حاال واقعا نباید ناراحت با
 مي گي خانواده ات همه 

 طوري تو روشون  نگاه کنم ؟چي رو فهمیدن ؟ دیگه چ 
 :مشکوک نگاهم کرد و  اروم دستمو توي دستش فشار داد و گفت  
 -اوا تو واقعا نمي دوني چته ؟ 

ته  نده اش گرف باره خ هاي لرزون بهش خیره شتتتدم ..دو نه و لب با همون چو
 بود..همونطور که دستمو فشار 

با لبخند پر محبتي :مي داد با دستتتت دیگه اش گونه ام رو اروم نوازش کرد و  
 گفت 

 -...تو باید زودتر از اینا مي فهمیدي چته دختر  خوب ؟ 
 :و براي اینکه از  اریت کردنم بیشتر لذت ببره ...با لحن با نمکي گفت  
ید از   با حاال براي چي  هت حم مي دم ... ته ...ب به اول ته ... خوب ... تجر الب

 -خانواده من خجالت بکشي ؟
.چند ثانیه اي بهم خیره مونده بود ...حتما مي خواستتت گنگ نگاهش کردم .

 واکنشم رو ببینه که اروم و 
 :شمرده ... با چهره اي  مهربون  گفت  

 -آوا ...تو بارداري   
    

 انقدر متعج   وشوک زده شده بودم که نمي تونستم ازش نگاه بگیرم  
یباید از این به بعد خیلي مراق  خودت باشتتي و تا مي توني - ت خودتو تقو

 کني که اینطوري بهت فشار 
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 نیاد و از حال نري  
 زبونم بند اومده بود...و با ناباوري بهش نگاه مي کردم ... 
 به لبخندش خیره بودم ...مگه امکان داشت .؟.. : 
 داري باهام شوخي مي کني ؟- 
 سرشو به سمتم  خم کرد...چقدر چشماش شاد بودن : 

باهات ...شوخي مي کنم ؟ .... تازه اگه من شوخي  چرا فکر مي کني که دارم-
 داشته باشم .... فکر 

نمي کنم  اون خاندان پزشکي که از خوشحالي سر از پا نمي شناسن ..باهات  
 شوخي داشته باشن .

  
          

  
امیر حسین چي مي گفت ؟...اصال نمي تونستم رهنمو متمرکز کنم و حرفشو 

 هضم کنم ...بعد از چند 
گاه ازش گرفتم و توي فکر فرو رفتم ...نمي دونم ل باوري ...بالخره ن نا ده  ح

 چم شده بود ..یه جور گنگ 
 بودم و اصال با خودم حدس نمي زدم که باردار باشم  

از نگاهم ...از سردرگمیم ... کمي خودشو جلو کشید و براي راحت تر بودن و 
 تمرکز داشتن روم ..دست 

 دیگه ام روي تخت گذاشت تا  تکیه گاهش باشه ...:چپشو بلند کرد و طرف   
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 انتدارشو نداشتي ؟- 
 نمي دونستم چي باید بهش بگم ... 
 چرا حرف نمي زني ؟- 

باید حرف مي زدم ؟..شتتوک عجیبي بود...مدام فکر مي کردم زیر فشتتتاراي 
 عصبي این حالتا بهم دست 

کل مي گرفت مي ده ...اما حاال حرف یه بچه بود...بچه اي که داشتتتت شتت
 ...بعد از این همه تهدید و 

گرفتاري داشت یه بچه به وجود مي اومد ...اما شایدم یه شوخي بود...شوخي 
 که امیر حسین براي 

اریت کردنم مطرحش کرده بود ..حواستتم به همه جا بود و نبود...که یهو خیره 
 توي چشماش  براي 

 اطمینان از این وضعیت پرسیدم : 
 اید داري اشتباه مي کني و من مطم ني ؟...ش- 

شو تنگ کرد...همون اخماي توي بیمارستان تو  شما دلخور از حرفم ..کمي چ
 صورتش خودنمایي مي 

 کردن : 
تو خودت دکتري... باید زودتر از اینا مي فهمیدي ...حاال به خاطر مشتتغله -

 هاي  کاري  و زندگي بگیم 
اري که این حرفو مي زني حواستتت نبوده ..یعني به پزشتتب بودن منم شتتب د 

 ...؟
 لحده اي مکک کرد..منم هیچي نتونستم بگم : 
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اگه شب داري ..خوب برو ازمایش بده ..کاري که خیلي وقت پیش باید مي - 
 کردي 

قه تمیز و اتو   به ی گاهمو داده بودم  گاهش نمي کردم و ن گه ن لت دی جا از خ
 خورده پیرهنش :

 شو بگیرمو نداشتم دادم ...اما فرصت اینکه برم جواب- 
 کاش اونطوري نگام نمي کرد: 
 تو بیمارستان خودمون ؟- 
 فقط سرمو براي گفتن نه تکون دادم  
 از کار و کردارم یکم عصبي شد : 

میشه بگي براي چي  انقدر ناراحتي ...؟...اگه نمي خواستي پس  چرا از اول -
 پیشگیري نکردي و 

 مثل این .. 
  

                      
  

شه  شرایط بدتر از این ب شار داد  تا چیزي نگه که  صبانیت بهم ف شو از ع لبها
 ..نگاهش به سمت دیوار 

 رو به رو  رفت ..اخماش غلیظ تر شده بودن .. 
 هرچند...با اون افتادنت ... مي ترسم مشکلي هم  پیش اومده باشه - 
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رفاي شنیدن ح خودم این بچه رو مي خواستم که پیشگیري نکرده بودم ..بعد از
 مادرش ...این بچه دار 

شدن مي شد تشکري از امیر حسین براي تمام خوبیاش و معرفتایي که بخاطرم 
 ازشون کوتاهي 

 نکرده بود ... 
ستم باید چیکار  صیر منم نبود ...چون واقعا نمي دون ناراحتش کرده بودم ...تق

 کنم و چه واکنشي از 
 خودم نشون بدم . 

شي هم ناراحت تجربه اول ..قابل  شحال با ست ..هم مي توني خو صیف نی تو
 ...البته اگه بتوني باور کني 

که داري مادر مي شتتي...و با خودت فکر نکني هنوز یه دختر شتتروشتتیطوني 
 ..تازه یه حس وظیفه هم  

 رو دوشت سنگیني مي کنه  
ید با تاد و من ن فاق مي اف یا زود این ات ما دیر  حال خودم نبودم ...ا  هنوز تو 

 اینطوري مي کردم ...مخصوصا 
که خودمم مي خواستم ..خواستني که به خاطر دیگري بود ...توي این تصمیم 

 ..به تنها کسي که فکر 
نکرده بودم ..خودم بودم ....و هیچ وقت خواستتته خودمو در ندر نگرفته بودم 

 ..فقط تصمیم گرفته بودم 
  ر برام ثقیل و سخت بوداینکارو بکنم ...براي همین بود که شنیدن این خب 
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دستمو آهسته بلند کردم و با لبخندي روي بازوش گذاشتم ...اگه اون خوشحال 
 بود چرا نباید من 

 خوشحال مي بودم : 
 مثل چي ؟- 
 نگاهم نکرد ..هنوز عصباني بود .. 
 بازوشو بیشتر فشار دادم : 
 قهري ؟- 
 با همون نگاه خیره به دیوار..با اخم گفت : 

 ي قهر ؟براي چ-
  
 پس چرا نگام نمي کني ؟- 
 نفسشو بیرون داد و بازم نگاه نکرد ...به نیم رخش خیره شدم  
چه پیش -  بدونم مشتتکلي براي ب که  ندارم ..ولي فردا براي این که درد  االن 

 نیومده مي رم پیش دکتر 
 بازم اخماشو حفظ کرده بود  
  

                      
  
 دیده بودم ...خنده ام گرفت :این روي امیر حسینو ن 
 اهان پس قهر نیستي  و نگاهم نمي کني ..روش جدیده دیگه ؟- 
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 شونه اي باال داد و گفت : 
 تو اینطوري فکر کن - 
حرصم گرفت ...از اینکه عشوه هامم کار ساز نبودن ...تو روقش خورده بود و  

 من هنوز گیج بودم :
 خیلي بدي امیر حسین - 

گاهشتتو بهم داد و به چشتتمام خیره شتتد..خودمو نباختم ..با متعج  بالخره ن
 اینکه نمي دونستم هنوز 

چطور باید با این قضیه کنار بیام ...ولي سعي کردم یه جوري خودمو خوشحال 
 و شاید هم خوب نشون 

 بدم : 
تو االن باید نازمو بکشي و قربون صدقه ام بري ..خوبه واال... بر عکس شده -

 اقا رو بکشم ..من باید ناز 
 و از دلش در بیارم  

کاش این ماجراها تموم میشتتد و بعد بچه دار میشتتدم ...با این همه استتترس 
 چطور باید این روزها رو 

 سپري مي کردم : 
ستي نکنیا ..بگو آوا --  عزیزم ویار چي داري برات بیارم ؟ ..توروخدا رو دربای

 جانت  همه جوره در خدمته 
 ت و دستي به صورتش کشید و گفت :بالخره خنده اش گرف 

باشتته ..ولي قبول کن یکم عصتتبانیم کردي ...آخه من که زورت نکرده بودم -
 ...چون اگه نمي خواستي 
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باید پیشگیري مي کردي ...نه اینکه مثل کسایي که چیزي نمي دونن ..باورت  
 نشه که بارداري 

مي خواستتت االن تنها  با اینکه تداهر به شتتاد بودن مي کردم ...اما واقعا دلم
 بودم ...تنها بودم و فکر 

 مي کردم ..اما خودمو کنترل کردم تا چیزي نگم که باز ناراحتش کنم : 
 نخیرم خودم مي خواستم ..فقط ..فقط  -
  
 فقط چي ؟- 
چي مي خواستتتم بگم ...؟انگاري فقط یه چیزي پرونده بودم که یه حرفي زده  

 باشم :
بود نازمو بکشتتي ..چرا انقدر منو ستتوال پیچ مي کني؟ اي بابا ...مثال قرار -

 ..حاال هر چي ؟دق کردم ... 
 یکم نازمو بکش  

شروب کرد به خندیدن ..به زور خندیدم ......  ست کنترل کنه و  شو نتون خنده ا
 همونطور که مي خندید 

صورتم گرفته   صله اي که از  سید و با فا شد و گونه امو ب*و* شتر روم خم  بی
 ت :بود گف
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 چشم نازتمم مي کشم ....من نازتو نکشم کي بکشه ؟ 
 صورتش خیلي بهم نزدیب بود ..خیره توي چشماي عسلي رنگش : 
 خدا کنه چشماش همرنگ چشماي تو بشه - 
 ولي من قهوه اي رو بیشتر دوست دارم - 
 خدا کنه پسر باشه - 
 سالم باشه هرچي خدا بده خوبه ..مهم اینکه - 
 مثل توام باهوش و خوشتیپ باشه - 
 نه مثل مامانش خوشگل و خانوم باشه - 
 شروب کردم به خندیدن ..: 
 پس دختر دوست داري - 

همونطور که مي خندید با لذت نگاهم کرد و سرشو  پایین اورد  و لبهاشو روي 
 لبهام گذاشت ..غرق 

از عکسا و اون شخص پشت  لذت شدم ...اما لذتي همراه با استرس ..استرس
 پرده که هر روز داشت 
 شیره جونمو میمکید  

غرق لذت و استتترس بودم اما دلم هم هواي گریه کرده بود....کاش واقعا مي 
 دونستم چمه ...چشمامو 

محکم بهم فشار دادم که مبادا اشکي فرو بیفته ...بغضمو قورت دادم تا صدام  
 نلرزه 

 ...ارامشي براي معني کردن واژه مادر شدن  به کمي ارامش احتیاج داشتم
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 آخه ....مادر شدن مقدسه  
 مادر شدن عجیبه  
 مادر شدن حس همه خوبیهاست ... 
 مادر شدن نعمتي از خداست براي شاد بودن  
 مادر شدن یه حسه ... 

یه حس عاشتتقي....یه حس بودن ....یه حس ممکن بودن ...یه حس جاودانه 
 دگيبودن ....یه حس زن

  
 ادر شدن بي ندیر ترین حس دنیاست م
  

 فصل نمي دونم چندم :
  
کنار دستتت دکتر فرزانه ایستتتاده بودم ...مریضتتشتتو که دیروز عمل کرده بود  

 داشت معاینه مي کرد ...
وقتي معاینه اش تموم شتتد کنار رفت و از منم خواستتت معاینه اش کنم ..چند 

 ز بچه ها م  نفر دیگه ا
 بودن ...تو سخت گیري دست کمي از امیر حسین نداشت  

همونطور که معاینه اش مي کردم دکتر فرزانه هم  توضیحاتي رو  به بچه ها مي 
 داد...بین بچه ها 

 هومن و دکتر سهند هم بودن ... 
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چهره هومن این روزا خیلي  آشتفته بودو دیگه اون هومني که مي شتناختم نبود 
 ي بهم ریخته ...خیل

 بود و تنها تالشش این بود این دوره رو تموم کنه و خودش رو راحت کنه 
  

سکوت خودش  فرو رفته بود...در واقعه  سهندم که همچنان تو الک تنهایي و 
 یه جورایي مرموز شده 

 بود. 
 حرکات و رفتار عجیبي داشت . 

تي رعایت نکاخداروشکر بعد از اون روز ..و رفتن پیش پزشب متخصص ..با 
 ...دیگه حالم اونقدرا بد 

نمیشتتد ..هرچند گاهي درد زیر دل و کمرم کمي اریت مي کرد اما مثل ستتابم 
 اونطور تحت فشار نبودم 

 ...و بیشتر از گذشته مراق  خودم بودم ... 
اگه به دستت امیر حستین بود که تا سته ماهگي اجازه نمي داد بیمارستتان بیام 

 ..مرت  ازم خبر مي 
حالم بود...قرار شتتتده بود فعال کستتي از این موضتتوب تو گ یاي  رفت و جو

 بیمارستان خبر دار نشه ...
  

با اختیاراتي هم که داشت ..بیشتر روزا منو زودتر مي فرستاد برم خونه ...و زیاد 
 تو بیمارستان و 
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محیطش  نمونم ...پایان دوره ام بود و فشتتاراي کاري زیاد شتتده بود...و براي 
 یکم نگران بود...چون همین 

مدام ستترپا بودم ..مدام از این بخش به اون بخش مي رفتم  و وقت استتتراحت 
 نداشتم 

  
بعد از معاینه بیمار  با نوشتتتن جزئیاتي توي پرونده  رو به همه امون گفت که  

 مي تونیم بریم .... این 
 چندمین بیمار بود و حسابي خسته امون کرده بود  
  

                     
  

شیطون بودن انداخته بود همراهم  شر و  ستان اونم از  هنگامه که کار زیاد بیمار
 از اتاق بیرون اومد و 

 گفت : 
تا - نه امروز  حد مي راره ...فرزا پاي دکتر مو جا   گذره یکي  که مي  هر روز 

 تونست رفت رو اعصابمون 
هفته اصال پدر ...یکي نیست بهش بگه مگه ماها چقدر جون داریم .؟.تو این 

 و مادرمو درست و حسابي 
 ندیدم ..شده ام یه مشت پوست و استخون  
 کوفتگي و خستگي از سر رو روم مي بارید: 
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 به خاطر  خودمونه ... من که تا چند ماه دیگه راحت میشم - 
 با حسرت آه کشید: 
ساز همه ا-  سازم ...به  سوزم و ب شبحالت ... من که حاال حاال ها باید ب م خو

 بر*ق*صم 
 خنده ام گرفت : 
 چه عذابي مي کشي  تو - 
 رفت تو فاز لوس کردن خودش که بهش چشمب زدم و گفتم : 
 از دکتر رفعت چه خبر؟- 
شد و   سرخ   سرخ  صورتش  سم دکتر رفعت که از هم دوریاش بود  شنیدن ا با 

 گفت :
 داري اریت مي کنیا- 
 شدیم ..ل  پایینمو از خنده گاز گرفتم  و وارد سلف  

دکتر رفعت هم دوریش بود ..یه پسر نسبتا شیطون ...تو مایه هاي خود هنگامه 
 ..متوجه نگاههاي گاه و 

بي گاهش به هنگامه شتتده بودم ...خود هنگامه هم که تیز تر از این حرفا بود  
 پي به ماجرا برده بود...

سواالي الک شم از رفعت بدش نمي اومد...چند باري هم به بهانه  ي باهم خود
 حرف زده بودن ...یه باري 

شش یه جورایي گیر  صه که گلوي هنگامه پی سونده بودتش ..خال هم تا خونه ر
 کرده بود و منتدر یه 

 حرکت از جان  رفعت بود.
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 با گرفتن غذاهامون هر دو پشت یه میز و رو به روي هم نشستیم  

ا مي خوردم به شدت احساس ضعف مي کردم ...اما همین که دو سه قاشم غذ
 سیر مي شدم و 

 دیگه میلم به غذا نمي رفت ... 
زود قاشم و چنگالو برداشت و بعد از تمیز کردنشون با دستمال ..قاشقمو کمي 

 از غذا پر کردم  و توي 
 دهنم گذاشت  
  

                      
  
 اشتهات خوب باز شده ...قبال براي غذا خوردن انقدر بي تاب نبودي - 
 طور که دهنم از جویدن غذا تکون مي خورد بهش خیره شدم همون 
 چشم و ابرویي اومد و قاشقشو توي دهنش گذاشت که گفتم : 
 خوب که چي ؟- 
 یه طرف لپش از غذا باد کرده بود ..چشمب زد: 
 چشماتم یه جورایي شده ...- 
 با ناباروي بهش خیره شدم  
مي کرد که براي حالگیریش  خیره به من در حال غذا خوردن داشتتتت انالیزم 

 گفتم :
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دکتر رفعت دیروز خیلي ستتراغتو  مي گرفت به هر کي که مي رستتید..از تو - 
 مي پرسید که کجایي 

خنده اش رفت ..حاال این من بودم که نگاهم خندون بود...  وقتي دید حرفي  
 نمي زد  پرسید:

 خوب ؟- 
 یره به هم :یه قاشم دیگه با ارامش گذاشتم تو دهنم ..هر دو خ 
 به ندرت باید خوبشم ادامه بدم ؟- 
 آوا داري اریت مي کني - 
شتتروب کردم به خندیدن ...اونم خنده اش گرفت و صتتداشتتو پایین تر  اورد و  

 گفت :
 پسر خوبیه - 

شیرین ترین دوره  شخص بود...این دوره رو قبال طي کرده بودم .. مزه دهنش م
 اي بود که مي تونستم 

م ...اون طپش قلبا..اون ستترخ شتتتدنا..اون فکر فرو رفتنا ..اون به یادش بیار
 نگاههاي زیر زیرکي ...عالمي 

بود براي خودش ...حاال هنگامه شتتده بود چند ستتال پیش من ...البته امیدوار 
 بودم که اشتباهات منو 

 تکرار نکنه  
 آهان ..دیگه ؟- 
 بري  دیگه اینکه بترکي  که انقدر از اریت کردن من لذت مي- 
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خدا  نده  عت ب مدن دکتر رف با او که  نده ... غل و غش زدیم زیر خ هر دو بي 
 رنگش سفید شد ..هول کرد و 

خنده اشتتو زودي جمع و جور کرد ..اما من مي خندیدم ...نمي تونستتتم این 
 چیزا رو  ببینم و نخندم 

 ...مثال مي خواست خودشو خیلي خانم نشون بده  
سالم اروم و شت  رفعت بعد از یه  ست رفت و یه میز پ جواب گرفتن از ما  در

 سر هنگامه نشست ..حاال 
 من دوتاشونو راحت مي دیدم ..صورت هر دوشون رو به من بود 

هنگامه چشتتم و ابرو مي اومد که کجا رفته و نشتتستتته ...با ایما و اشتتاره بهش 
 حالي کردم که پشت 

 سرت  
 دیگه غذا از گلوش پایین نمي رفت  

برداشتتتم و در حال مزه مزه کردنش طوري که رفعت هم بشتتنوه لیوان دوغو 
 شروب کردم به اریت کردن 

دوتاشتون ...اخه ستلف خلوت بود ..چند نفري هم که بودن از ما دور بودن و  
 صدامونو نمي شنیدن 

 خوب من چي بهش جواب بدم هنگامه ؟- 
 هنگامه که رنگش حسابي پریده بود با تعج  نگام کرد: 
 دا مي خواد تکلیفش روشن بشه که بدونه اگه موافقي اخر هفته بیان بنده خ- 
 اول رنگ صورت هنگامه قرمز شد بعدم رفعت  
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یه قلپ دیگه از دوغمو خوردم ...کلمه اخر هفته ها تو رهن من یکي که خبر 
 از خواستگار بود..رفعت و 

شون گ  شو روي دوتا ستم ...اما انگاري خوب تاثیر شتهنگامه رو نمي دون ه ذا
 بود 

 ادم خوبیه ..من که تاییدش مي کنم - 
رفعت مثال داشت غذا مي خورد ...اما دریغ از یه قاشم که بره تو دهنش ..همه 

 وجودش گوش شده 
 بود 
 هنگامه هم  مثل یه ببر زخمي آماده یورش به سمتم بود 

شمب زدم  و تازه دوزاري  سریع به هنگامه چ شد  سش پرت  تا دکتر رفعت حوا
 م  افتاد که مندورم خان

 چیه ..یه جوري حرف زده بودم که فکر کنه از خواستگار حرف مي زنم .. 
 هنگامه لیوان دوغشو برداشت و یه نفس سر کشید و گفت : 
 -اره ادم خوبیه ...اما بذار یکم بگذره .... بیشتر بشناسمش بعد 
 داشت بدجوري تابلو بازي در مي اورد: 
 ین همه وقت ...داري حساسیت به خرج مي دي ولي کن تو روخدا ...ا- 
 هنگامه لحده اي سکوت کرد و یهو گفت : 
 باشه فردا جواب مي دم - 
بیچاره رفعت حالش حسابي گرفته شد..که غذا نخورده بلند شد  و سلفو ترک  

 کرد
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 ت :با رفتنش از خنده به عق  تکیه دادم که هنگامه زود و تند گف 
 این چرا رفت ؟- 
 نه مي خواستي بمونه و به عشوه هاي خرکي تو لبخند بزنه ؟- 
 واي نگو ..یعني ناراحت شد؟- 
نه خوشتتحال شتتد..پس چي ؟بنده خدا اصتتال نتونستتت غذا بخوره ...البته - 

 حقشه 
هنگامه که خودشتتم حستتابي ناراحت شتتده بود با غم به عق  تکیه داد و با  

 دلخوري گفت :
 ي چي این حرفا رو زدي ؟برا- 
 شونه اي باال دادم  و باز دوه خوردم و گفتم : 

آخه دیگه داره شورشو در میاره ..دوتاتونم دارید در میارید....اگه دوست داره -
 که واقعا  دیگه نیاز به این 

 همه فس فس کردن  نیست  
 آهي کشید و خیره به حلقه تو دستم گفت : 
 ...Ϳخبرش نیاد ایشااره خیلي فس فس مي کنه - 
 خندیدم و گفتم : 
 چقدم که دوسش داري ؟- 
 خندید که یهو با سواالش غافلگیرم کرد: 
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ببینم دکتر که .... براي خواستتتگاري از تو ....اینطوري جون به ستترت نکرد -
 ...خیلي دوست داشت مگه 

 نه ؟ 
 لیوان دوه تو دستم بي حرکت موند ... بهش خیره شدم  
 رفاش نداشت ..فقط نمي دونستم باید چي بهش بگم مندوري از ح 
اروم و با احتیاط لیوان دوغو روي میز گذاشتتتم و با تب ستترفه خفیفي شتتروب  

 کردم :
 خوب ...خوب - 
 با دقت نگاهم مي کرد- 
 تنها چیزي  که از ابتدا بینمون نبود همین دوست داشتن بود 

حضتتور ناگهاني آتنا و متلب  لبامو با زبون تر کردم  تا چیزي ستتر هم کنم اما
 منع کردانداختنش منو از حرف زدن 

 سیني غذا تو دستش بود و به ما نگاه مي کرد ...
شو  شید و غذا صندلیاي میزو بیرون ک بعد از چند لحده اي  بي اجازه یکي از 

 روي میز گذاشت و 
 همونطور خیره به ما نشست  

شو کمي هم خیره تو نگاه م شم غذا تعج  زده هنگامه ..و بي توجه به من با قا
 زد و با بي شرمي 

 تمام گفت : 
کل - نامزدیش تو  بازي داد...وقتي خبر  مه امونو  چي مي گي دختر؟ ...آوا ه

 بیمارستان پیچید تازه 
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سر همه رفته ...تازه مي فهمیدیم که چرا خانوم انقدر از  فهمیدیم ..چه کالهي 
 مي دکتر تعریف 

کرد..چرا حاضر بود همه تنبیه هاي دکترو تحمل کنه ...خوب هر مرد دیگه اي 
 باشه و ببینه یه دختر 

اینطوري بهش چستتبیده ... معلومه که کم کم بهش بي میل نمیشتته ...البته در 
 مورد دکتر موحد باید 

گاه نمي  ثال اوا رو هم ن عایي شتتتده ...وگرنه اون حتي ام ما د که حت فت  گ
 همه دختراي قشنگ  کرد..این

 و خوشگل اطرافش بود ..مي تونست یکي از اونا   انتخابش باشه ...نه آوا
  
 صورتم رفته رفته داشت قرمز میشد ..و هنگامه از این همه وقاحت متحیرتر  

به این زندگي که اینطوري پي ریزي شتتده نمیشتته امیدوار بود ...اگه ندر منو -
 بخواي باید  بگم که ...آوا 

شانس اورد که دکتر یهو گول خورد و گرفتتش ...بعد از اون  فقط شانس اورد ..
 رسوایي که هنوزم 

حرفش هستتت آخه کدوم دیوونه اي حاضتتره بیاد یه زن متارکه شتتده رو بگیره  
 ..هوم ؟

با عصتتبانیت از روي صتتندلي بلند شتتد و دستتتامو محکم روي میز کوبیدم و  
 گفتم :

 -صداتو ببر 
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به سمتم چرخوند...عجی  بود خودشم داشت حرص مي  با عصبانیت سرشو
 خورد  و گونه هاش کوره 

 اتیش شده بودن  
 سعي کرد بخنده : 

اختیار صدام با خودمه ..نه با تو دختره شهرستوني ...خوب خر شانسي دیگه -
 ...از همون دوره 

دانشتتجویتم خر شتتانس بودي ...همه بچه زرنگا دورو برت بودن ...استتتادا 
 ت مي کردن ...نمي حمایت

 کردن ؟ 
یهو از جاش  با عصتتبانیت بلند شتتد و رو به روم ایستتتاد ..صتتدامو کمي بردم 

 باالتر ..بقیه داشتن نگاهمون 
 مي کردن : 
 تو مشکلت با من چیه ؟- 
 در حال نفس زدن خندید  و با کف دست ضربه اي به سینه ام زد و گفت : 
 تو بشي مشکل من ؟مشکلم با تو ؟فکر کردي کي هستي که - 
 هنگامه سریع بلند شد و گفت : 
  
 آتنا...بس کن ....حد خودتم بدون - 

شو با دندون  صال بهش محل نداد و لبها شت ...ا حرفاي هنگامه روش اثر ندا
 گاز گرفت و با نامردي بهم 

 گفت : 
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یه زن- که  با این بدونم  خدا رمز موفقیتتو بگو ..بگو  کتر بودي چطوري د تورو
 رامت شد و تو روگرفت ...اخه بر 

و رویي هم نداري ...فقط یه شتتهرستتتوني هستتتي که شتتدي آفت جون این  
 بیمارستان 

اشتتب تو چشتتماش جمع شتتد تالش کردم اروم باشتتم تا دردي که حاصتتل از 
 عصبانیتم  تو ناحیه شکم 

 پیچیده بود کم بشه  
مي رفت ..دستتتمو روي ستترم گذاشتتتم  اما ستترمم به دوران افتاده بود ..گیج

 ..اشب از چشماش سر ا 
 زیر شد و یهو با کف دو دستش به شونه هام ضربه زد ...خیلي غافلگیرانه بود  

از شدت ضربه عق  عق  رفتم و به دیوار پشت سرم برخورد کردم ... همه از 
 نگراني بلند 

ه آتنا خواست به شدن ...همزمان هومن به همراه دکتر سهند وارد سلف شدن ک
 سمت من حمله ور 

 شه که هنگامه با عجله از پشت سر بازوشو گرفت و سرش داد زد و گفت : 
 دیوونه  داري چیکار مي کني ؟- 

بچه ها با عجله به سمتمون اومدن تا جلوشو بگیرن ..درد زیاد شد و تکیه داده 
 به دیوار به سمت پایین 

ستم ..اتنا ب ش شو پاک کرد و بلند سر خوردم و رو پاهام ن شکا ست ا شت د ا پ
 سرم داد زد و گفت :
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 عوضي- 
 هومن کم طاقت شد و اومد و جلوشو گرفت و گفت : 
 صداتون بیارید پایین خانوم ..اینجا بیمارستانه ..این کارا یعني چیه ؟- 
 اتنا خندید و گفت : 

سید...دکتر چرا جلوي همه اینا نمي گي بخاطر- شاهدم از غی  ر  چي بفرما 
 ولش کردي ؟...بگید تا 

 بقیه از این خانوم  یه اسطوره نجابت از ترس دکترموحد نسازن  
مواظ  حرف زدنتون باشتتید  دکتر یعقوبي  ...اصتتال این مستتائل به شتتما - 

 مربوط نمیشن 
 اتنا عصبي خندید...: 

شدي - ستانو پر کرده بودید  از جدایتون .....حاال  شوهر کل بیمار اوه ..زن و 
 افع این خانوم ..به ظاهر مد

 محترم ؟ 
 هومن بهش نزدیب شد..چشماش پر از خشم شده بودن : 
 حم نداري به خانوم دکتر توهین کني ..فهمیدي ؟- 
  

                     
  
نه نفهمیدم ...نفهمیدم چرا از زني که بهت خیانت کرد داري  اینطور طرف - 

 داري مي کني دکتر ؟
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دکتر موحد شد ؟نفهمیدم چطوري یه شهرستاني یهو شد  نفهمیدم چطوري زن
 ادم ...نفهمیدم چطور 

 یه عوضي انقدر تو چشمه   
شم به پایین افتاد...جلوي این همه ادم حاال باید چي   شه چ شکي از گو قطر ا

 مي گفتم ؟
از درد و استرس و عصبانیت داشتم به نفس زدن مي افتادم ...و مي خواستم از 

 رار بذارم اونجا پا به ف
 که هومن بالخره بعد از این همه مدت همه رو خالص کرد: 

تا - به همتون مي گم ..مي گم  کاران گرامي .. یه هم خانوم دکتر یعقوبي و بق
 بدونید و انقدر حرف پشت 

سابقم ... بهم خیانت نکرد ...هیچ وقتم کاري نکرد  سر  سرمون در نیاد ...هم
 که بهش شب کنم ...من 

به خدا..به خودم طالقش  نداره ...اما  به هیچ کس ربطي  دادم ..به دالیلي که 
 همین قران قسم ..زن من 

شد و من به زور طالقش دادم  ضي به جدایي ن بهم خیانت نکرد ...هیچ وقتم را
 ..من بعد از اینم ... هر 

کستتي که بخواد پشتتت ستترمون حرفي بزنه ..باهاش قاطع برخورد مي کنم 
 ...ازش شکایت مي 

 ..کوتاهم نمیام  کنم 
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شد  شده بود خیره  صورتش قرمز  صبانیت  انتا با ناباوري به هومن که از فرط ع
 هومن حرفشو زده 

 بود...همه یه جوري نگاهمون مي کردن ..چه ابرو ریزي شده بود... 
به هم نگاه نمي کردیم ...که از بین جمعیت ... با تنه زدن به این  واون از سلف 

 خارج شد ..هنگامه 
ستم از جام   شارم افتاده بود ..و نمي تون صدام مي زد ..ف نگران از حالم مرت  

 به علت درد بلند شم ...
سهند باالي سرم اومد و خواست وضعیتمو چب کنه که با اومدن امیر حسین  

 سریع صاف ایستاد :
 چي شده ؟- 
متم ستتخبر به گوشتتش رستتیده بود...تا منو دید که رو زمین افتادم  با عجله به  

 اومد  و کنارم زانو زد ..
ضمو گرفت    سریع نب شده بود ..رنگ و رومو که دید  شدت دردم زیاد  پرسید: 

 ..و آروم ازم 
 درد داري  ؟- 
 به سختي سرمو تکون دادم و  گفتم : 
 کمرمم خیلي درد مي کنه ..نمي تونم بلند شم - 
ه ها انقدر چشتتماش پر خشتتم شتتد که منم ترستتیدم ..ستترشتتو به ستتمت بچ 

 چرخوند و گفت :
 کار کي بود...؟- 
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سط  صله گرفتن ...طوري که اون و سین  از اتنا  فا بچه ها از ترس نگاه امیر ح
 تب افتاد ... رنگ پریده و 

شاره  شت ا سین انگ شده بود که امیر ح سین و من خیره  شت زده به  امیرح وح
 اشو به سمتش بلند 

 کرد و گفت : 
 بیاد ...روزگارتو سیاه مي کنم  واي به حالت اگه بالیي سرش- 

 
ید شتتتد و اروم اروم  از داد امیر حستتین تکوني خورد و رنگش مثل گچ ستتف

 قدمهاشو به سمت عق  به 
 حرکت در اورد. 

ستامو بلند  ست برد زیر بازوهام ..د سمتم برگردوند ..د شو به  سین رو امیر ح
 کردم و روي شونه هاش 

 م وزنمو بهش تکیه داده بودم گذاشتم ..و با کمکش بلند شدم ...تما 
بچه ها از ترس نزدیکیمون نمي شتتتدن ..اما  هنگامه اومد و طرف دیگه امو 

 چسبید ...تمام پیشونیم پر 
 عرق شده بود  

سر  سیدم بالیي  سي چیزي بفهمه ..اما از یه طرفم مي تر ست ک دلم نمي خوا
 بچه اومده باشه ...اما از 

سش به ه سین حوا سریع ...و به دور اونجایي که امیر ح مه جا بود با یه تماس 
 از توجه بقیه  از دکتر 
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 دلدار که متخصص زنان و زایمان بود کمب گرفت  
خیلي رعایت مي کرد که کسي نفهمه ... اونقدر که من برام زیاد مهم نبود براي 

 اون بود...بالخره که 
شب برانگیز بود..ا سین  سمي فهمیدن ...اما این جاي رفتار امیر ح رو نقدر بي 

 صدا دکتر اومد و معاینه 
 ام کرد که شب دارم کسي متوجه غیبتش توي بخش خودش شده بود... 
ست هرچه زودتر خونه برم و چند روزي   شکلي نبود اما ازم خوا شکر م خدارو

 رو استراحت کنم 
 از افت فشارم یکم نگران شده بود  

س ست و ری سین ...در کمترین زمان ممکن با را ت کردن کاراي  بخش  امیر ح
 خودش منو خونه رسوند 

 ...انقدر عصبي و خشمگین بود که منم جرات نداشتم باهاش حرف بزنم ... 
به خونه که رسیدیم ...تا اتاق خواب باهام و اومد و کمب کرد لباسامو در بیارم 

 و رو تخت دراز بکشم ..تا 
 دراز کشیدم دیگه طاقت نیورد و گفت : 

یا ...نگفتم تا  ماه رعایت کن ...نمي بیني این دختره یه عقده نگفتم یه مدت ن-
 رواني که هر روز یه 

 مرگش هست .. 
 یکم ت  داشتم ..دستمو بلند کردم و روي پیشونیم گذاشتم ...پلکهامو بستم  
 آخه براي چي با اون دهن به دهن مي شي؟- 
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ادمي نبودم اشتتکم مي خواستتت در بیاد..خیلي دل نازک شتتده بودم ...اینطور 
 ولي از زماني که باردار 

 شده بودم خیلي زود بغي مي کردم و ناراحت مي شدم : 
من باهاش کاري نداشتتتم ...باور نداري برو از هنگامه بپرس ..یهو اومد ستتر -

 میز ما و هر چي از دهنش در 
 اومد و بهم گفت ... 
 لبهامو محکم بهم فشار دادم : 
 ..حرفي نموند که بهم نگه ...جلوي همه سکه یه پولم کرد - 

شم مي کني؟ ...خوب اگه االن نیام کي بیام  سرزن حاال توام وقت گیر اوردي و 
 .؟..چند ماه دیگه که 

 بدتره .... چیزي به پایان دوره ام نمونده ...یکم سختي و بعدم تموم میشه  
  

                     
  
  
 و اومد لبه تخت نشست  با سري کج کرده نگاهم مي کرد ..آهي کشید 

فشارت خیلي پایین اومده بود...باور کن فقط نگران خودتم ...شوخي نیست -
 ..فشار رو       مي دوني 

 یعني چي ؟ 
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دستتتمو از روي پیشتتونیم برداشتتتم  و ستترمو به ستتمت پنجره چرخوندم ...این 
 ماجراها کي مي خواست 

 خود اتناست !!تموم بشه ..نکنه اوني که داره اریتم مي کنه .. 
نفستتي بیرون داد و دستتت بلند کرد و دستتتشتتو برد زیر چونه ام و صتتورتمو به  

 طرف خودش برگردوند
 مجبورم مي کرد نگاهش کنم ...به سقف خیره شدم ..: 

 خانوم چه دل نازوکم شده -
  
زبونمو تو دهنم چرخوندم ...یه تلنگر مي خواستتتم و بعدم هاي هاي اشتتب  

 ریختن 
 لباش اومد :لبخند به  
 قهري؟- 
 به یاد اون روز داشت اریتم مي کرد 
 نه ..براي چي قهر ؟- 
 اهان قهر نیستي و دلت نمي خواد نگاهم کني - 
 بینیمو باال کشیدم و به چشماش خیره شدم : 
 نخیرم ...دلم از این چیزا نمي خواد ..- 
 یهو اشکم در اومد: 
 اتنا ابرومو برد امیر حسین ...- 
 و عصبي اشب زیر چشمامو پاک کرد: ناراحت 
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درستتتش مي کنم ..یه درستتي به این دختر بدم که خودش دمشتتو بذاره رو -
 کولش و از این بیمارستان 

 بره  
 توي چشماش خیره شدم و صداش زدم : 
 امیر حسین - 
  

                     
  
 لبخند زد: 
 جانم ؟- 
 :چونه ام لرزید..حرفاي آتنا عذابم مي داد  
کاش موقع ازدواج همو دوستتت داشتتتیم و باهم ازدواج مي کردیم نه از ستتر - 

 ناچاري ..نه از سر ترحم 
 یه لحده بهم خیره شد و چشماشو کمي تنگ کرد و گفت : 
 کدوم خل وزني گفته از سر ناچاري ازدواج کردیم ؟- 
 خیلي تلخ خندیدم : 

دم ...احستتاس مي کرنکردیم ؟وقتي گفتي کي بیام خونه اتون خواستتتگاري -
 چقدر بدبختم که تو انقدر 

 دلت برام سوخته  
 -نه مثل اینکه اون خل وزن خودت بودي 
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 بهم خندید....تو گریه هام خندیدم و حرف دلمو زدم : 

اعتراف مي کنم ... قبل از ازدواج انقدر که االن دوست دارم ..دوست نداشتم -
 ..االن انقدر دوست دارم 

 نت دیوونه ام مي کنه که احساس نبود 
 دوباره چشمام پر اشب شد..با لذت نگاهم مي کرد: 

سم ...وقتي - صال بهت نمي ر شتیپي ا شگلي و خو ست مي گفتي ....تو خو را
 کنارتم ... کسي باور 

 نمي کنه من همسرتم ...اما افاق چرا..هم قشنگ بود هم هم ترازت  
 حرفم بهش برخورد: 

اون زنو جلوي من میاري...هیچ قشنگیم نداشت اوال اخرین بارت باشه اسم -
 ..مخصوصا وقتي که اون 

 ارایشاي زننده رو مي کرد ...دلم نمي اومد برم کنارش  
بعدشتتم خیلیم به من میاي ..همین چند روز پیش یکي بهم گفت آوا براي تو  

 حیف شده 
 خندیدم ..چون مطم ن بودم هیچ کسي چنین چیزي رو بهش نگفته : 
 یه نفر داشته بهت جوک مي گفته البد - 
 مهربون بهم خیره شد : 

آوا من از روز اولم دوستتت داشتتتم ..توي این مدت تو اخالق منو نفهمیدي -
 ..از چیزي خوشم نیاد و 

 دوسش نداشته باشم ...عمرا باهاش کنار بیام  
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زیر سوال ...غروري ن دوست داشتم ..اما مي ترسیدم با گفتنش ..غرورم بره م

 که با جواب نه تو چیزي 
ازش نمي موند...اون موقع ها مي دونستم کس دیگه اي رو دوست داري..نمي 

 تونستم ریسب 
 کنم ...حداقل براي خودم  

هر دوتاتون هم دوره اي بودید..باهم شتتیطنت کرده بودید..با هم خوشتتي کرده 
 بودید...من هیچ وقت 

ستم جاي اونو بگ  ست نمي تون ست دارم ..بگم دو سیدم بگم دو یرم ..پس تر
 دارم و نادیده گرفته بشم 

 در ضمن همه چیز به زیبایي ظاهر نیست ...من عاشم اخالقاتم ... 
 دوباره بینیمو باال کشیدم : 
اینا رو االن همین طوري مي گي که ناراحت نشتتم و باز فشتتارم نیفته ...به - 

 خاطر بچه 
 چشماش از تعج  باز شد: 

مه نگران شتتتدي؟ - چه این ه خاطر ب به  که  گام نکن ...غیر از این اونطوري ن
 ...اصال هم که جلوي کسي 

 بوشو در نیوردي که مبادا کسي بفهمه ... 
 بیچاره نمي دونست چي بگه : 
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سي نفهمه ...البته من - ستي ک شتر مي خوا د ..بیا درستش کن ...خودت که بی
 دلیل خودمو دارم که 

 ندوني .... بهتره تو االن 
بعدم هر کستتي جایگاه خودشتتو داره ...تو جایگاه خودتو.. بچه ام جایگاه 

 خودشو ...اخه چه ربطي بهم 
 دارید که اینطوري فکر مي کني ... 

شکل  سابي  ست و ح صافي که نگراني منو پاي بچه اي که هنوز در انقدر بي ان
 نگرفته مي 

 این شناختت ازم  راري...دست درد نکنه ...خیلي خوشحالم کردي با
  
 فین فین کردم : 
خوب نمي شناسمت دیگه ...اگه مي شناختمت مي دونستم براي چي پنهون - 

 کاري مي کني 
 هر کاري مي کنم براي خودته - 
مي دونستتتم وقتي نخواد چیزي بگه نمیگه ..و دوستتتم نداره هي بهش اصتترار  

 کني 
 :دستي به زیر چشمام کشیدم  و با ناراحتي گفتم  

 اتنا برگشت و گفت دعایت کردم ...که اومدي یه زن مطلقه رو گرفتي-
  
 چشمام دوباره پر اشب شد وقتي نگاه بچه ها رو به یاد مي اوردم  
  



wWw.Roman4u.iR  2088 

 

                 
  
 اصال این دختره چش بود امروز ؟دیگه داره پاشو از حدش فراتر مي راره - 

...از نگاه همه خستتته شتتتدم دلم دیگه نمي خواد برگردم اون بیمارستتتان -
 ...هرچقدرم با کسي کار 

نداشته باشي ...اما اونا باهات کار دارن ...مثال تحصیل کردن ..سطح شعور  
 و فرهنگشون باالست 

 دو دستي ..دستي به موهاش کشید...: 
شته باش ...خیلیا با پایان دوره - صبر دا شه آوا ... یه ماه دیگه دوره ات تموم می

 جا مي رن اشون از اون
..اگه اون خودت خواستتتي ..مي فرستتتمت یه بیمارستتتان دیگه ..مي دوني 

 اونقدر اشنا دارم که این کار 
 برام کاري نداره 

  
 لحده اي تو فکر فرو رفتم : 
 به ندرت همه این کارا..کار اتناست ؟- 
 بهم خیره شد...اروم نیم خیز شدم و مقابلش نشستم و گفتم : 

باید یه کا- ري بکنیم ...من میگم بریم شتتکایت کنیم ...با این همه اصتتال 
 مدرکي هم که  دستمون 
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داریم ..پلیس راحت  پیداش مي کنه ...من موندم تو چرا انقدر دستتت دستتت 
 مي کني ؟چرا انقدر بي 

 خیالي  
 با امیدواري بهش خیره شدم : 
 مي تونم ازت یه خواهشي کنم ؟- 
 سرمو مطم ن تکون دادم : 

این چیزا فکر نکن ..آستتته برو و آستتته بیا تا این یه ماهت تموم بشتته  لطفا به-
 ..نمي خوام تو این مدت 

 بالیي سر تو و بچه بیاد  
 با ناامیدي بهش خیره شدم : 
یعني اصال براي تو مهم نیست که پاي این ادم عوضي از زندگیمون کنده بشه - 

... 
شبودت سا رو تو دا شاید من اون عک سته  تو فکر نکردي  شم ...یا اون ب دیده با

 اي که اون ش  قبل از 
 ..ازحال رفتنم دم در خونه اورده بودن  
 اخم کرد: 
این سکوتت براي چیه امیر حسین ؟..چرا سعي داري همه چي رو ازم پنهون - 

 کني ؟
 براي همین اون ش  حالت بد شد ؟- 
 بغي کردم ..: 
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ي کنم چرا طرف عکسامو براي پدر و مادر یوسف نمي براي اینکه دارم فکر م-
 فرسته ...با این کار راحت 

مي تونه نیششو بزنه ..چرا فقط داره منو با این بسته ها با این نامه ها عذاب مي 
 ده ؟..چرا کارو یه 

 سره نمي کنه ؟ 
 خیلي ناراحت نفسشو داد بیرون و با مکثي گفت : 

 چرا فکر مي کني نفرستاده ؟-
  

شد...و با ناباوري از حالتي  سرد  رنگم پرید...دهنم باز موند .......تمام بدنم 
 که نشسته بودم و زیاد 

سین به عق  افتادم  و بهش   صله اي از امیر ح شدم و با فا شل  راحت نبودم 
 خیره شدم ...

ترس ..ترس ..ترس ....فقط ترس توي نگاهم نشسته بود...اون روزي رو به یاد 
 ر و مادر اوردم که پد

یوستتف به خاطر اون تلفن مشتتکوک  اومده بودن بیمارستتتان و مي خواستتتن 
 حالمو جا بیارن ....اون 

نگاههاي خشتتمگین ...اون برخورداي وحشتتتناک و آخرم کمب امیر حستتین 
 ...کمکي که منو اونو به اینجا 
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 و زندگي به زیر یب سقف کشونده بود 
 تالش کرد با لبخندي ارومم کنه : 
 ران نباش هیچ مشکلي نیست نگ- 
شوک زده امو ازش   ستم نگاه  شده بود...و نمي تون دهنم تلخ و گس و بد مزه 

 بگیرم ...
 بهش فکر نکن من حلش کردم - 

حلش کرده بود؟چطوري ؟مگه میشد ؟دستشو براي گرفتن دستام بلند کرد اما 
 همین که سر 

تي که م و به رو تخانگشتاش به سر انگشتام خورد...سریع دستمو عق  کشید
 روش نشسته بود 

 خیره شدم  
امیر حستتین فکر نمي کرد که اینطوري بهم بریزم ..و معلوم بود که از گفته اش 

 پشیمون شده ...هرچند 
شد منو اینطوري عذاب  ضر نمی حتما نیاز بوده که بدونم ..چون هیچ وقت حا

 بده و ناراحتم کنه ...
  

ایجاد کرده بودم نگاهي انداخت و کمي  به فاصتتله اي که بین خودم و خودش
 خودشو جلوتر کشید و 

 اینبار بدون اینکه حتي دستي به من بزنه خیره تو چشام گفت : 
تو ادم منطقي هستي ..نباید براي این حرفا اینطور بهم بریزي...نذار فکر کنم -

 خیلي ضعیفي...طرف 
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سا رو فرستاده ..وقتي دیده تهدیداش رو س خیلي وقت پیش عک از من و تو کار 
 نیست ...از اون چندتا 

 نامه اي هم که برات اومده خبر دارم ..نامه هایي که نگفتي به دستت رسیده  
از دستتتش عصتتباني نبودم ...اما انگاري مخم دیگه کار نمي کرد که اتوماتیب 

 وار همونطور خیره به رو 
 تختي گفتم : 
 کنم عمل مهمي داشتي نمي خواستم رهنتو درگیرش - 
  

                 
  
 بیشتر بهم نزدیب شد : 

کسي تو رو گ*ن*ا*هکار نمي دونه ...تو مقصر نیستي..کاري نکردي که از -
 برمال شدنش این همه واهمه 

 داري ؟ 
گفتن این حرفا کافي بود تا از کوره در برم ..داه بکنم و به یاد بیارم گذشتتته بي 

 سرو ته امو....سرمو تند 
 دم و تیز شدم تو نگاهش :بلند کر 
 مي دوني واهمه من از چیه ؟از کیه ؟...- 
 بي حرف نگام مي کرد : 
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از ندونم کاري یاي خودمه ..از کارایي که نباید انجام مي دادمه ...کي میگه -
 من مقصر نیستم .؟..من 

 احمم مي دونستم زن داره و صیغه اش شدم ... 
دم ها و زیر بینیم کشیدم ...مي لرزیعصبي با پشت دست ..لرزون دستي به لب 
: 
 با زبون بي زبوني بهم حالي کردي ...نکن ...نرو ...این کار عاقبت نداره - 
 به نفس زدن افتادم : 

اما من رفتم ...اصتتال نمي دونم براي چي ؟ولي قبول کردم ...ناراحتیتو دیدم -
 ...شکسته شدنتو 

 میت ندادم دیدم ..اما بازم کار خودمو کردم ...بهت اه 
خواستتتت باز جلوتر بیاد که تند خودمو عق  کشتتیدم و از تخت پایین رفتم 

 وحین نفس زدن صدامو کمي 
 باالتر بردم : 

ست - سه ِت نی شده ..؟ب شون  س ضي عرو صال خانواده ات مي دونن چه عو ا
 انقدر پشت سرت حرفه که 

شپزه ب اومدي با این همه دبدبه و کبکبه یه زن مطلقه که باباش فقط یه  ي نام و آ
 نشونه  رو گرفتي ...

چطوري داري تحملم مي کني ؟چرا انقدر داري ستتعي مي کني اروم باشتتي 
 ؟چرا دوتامون داریم 

 خودمونو گول مي زنیم ؟ 
 داد زدم ..بریده بودم : 
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اره ..از سر ناچاري زنت شدم ...چون تنها ریسمون باقي مونده بودي ..چون -
 اگه نبودي باید از همه 

ارزوهام دست مي کشیدم وگرنه دختر یه اشپزباشي ساده بي نام و نشون  کجا 
 و دکتر امیر حسین 

 موحد بزرگ کجا ؟ 
 چطوري تو رو فامیلت نگاه مي کني ؟ 
 تمام صورتم از اشب خیس شده بود: 

شت نمات  ست نکنم ..انگ ست که برات برنامه در ستان نی روزي تو اون بیمار
 کردم ..بسِه ت نیست 

قدر خودتو زجر .  حت نمي کني ؟چرا ان .؟چرا ولم نمي کني ؟چرا خودتو را
 مي دي ؟

  
                  

  
سال تمام ......تو واقعا به  اره من همونم که با دکتر هومن کلهر بود ...اونم       

 چه امیدي منو گرفتي 
 ؟هیچي برات نداشتم ..جز ابرو ریزي ...بعدم که یوسف ... 

دم ...از شتتخصتتیتم ... از زندگي مفتضتتحانه ام ..این دنیاي نامرد حالم از خو
 ..واز این ادماي بي احساس 

 ...و پست فطرت داره بهم مي خوره .. 
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 .از این که به خاطر خودم تو رم دارم به ل*ج*ن مي کشم از خودم بدم میاد .. 
ه خستتتاز اینکه همش نقش یه دختر مهربونه ستتر به زیر آروم باید  بازي کنم  

 شدم ..
 از اینکه همش باید یه لبخند رو لبام باشه  رله شدم .. 

از اینکه همش باید دل دیگران رو به دستتت بیارم ..بریدم ...دیگه طاقتم تموم 
 شده ...از اینکه هر روز 

 منتدر یه اتفاق وحشتناک باشم ...نفسم بند میاد 
 از شدت اشب .. نفسم داشت بند مي اومد: 

سه ام کردي ...تا یه اینا همش تق- سو شنهادت ...و صیره توه ...تویي که با پی
 جوري خودمو از این 

 منجالب بیرون بکشم ... 
ستاد ي  کاش همون دکتر موحد اخموي بخش باقي مي موندي ..کاش همون ا

 که ازش متنفر بودم 
 باقي مي موندي ...کاش تو زندگي هم وارد نمي شدیم ....کاش ..کاش  

ست بزار راحتت ک ست د ست خورده ..تو د ستوني ..د شهر نم ..من یه دختر 
 شده بدبختم که خانواده 

سرتو باال بیاري و به   سطه اش  ست درموني نداره ...هیچي نداره که تو به وا در
 خاطرش افتخار کني ...

من یه بدبختم که مادرم با اینکه فهمید...بادارم هنوز نیومده یه ستتر به من بزنه 
  ...ولي اگه پسرش
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خرابکاري کنه  و به پول احتیاج داشتتته باشتته ..هر روز... صتتبح و شتت  باهام 
 تماس میگیره ..که بهش پول 

 بدم  
پدر بیچارم  اونقدر بخاطر برادر به درد نخورم ... از اینو اون قرض گرفت که 

 مجبوره حتي روزاي تعطیل 
 توي اون کوره اتیش جون بکنه که بدهي هاشو پس بده ... 
و ...چي تو من دیدي..؟چه فکر ي با خودت کردي و منو گرفتي ؟هان آخه ت 

 ؟دلتو به چي خوش کردي ؟
 حاالم که دارم برات یه  مصیبت جدید به اسم بچه میارم ... 

ستتعي کردم چندتا نفس عمیم بکشتتم ..بینیمو باال کشتتیدم و بدون هیچ فکر و 
 تصمیم قبلي شروب 

نبودن ...براي راحت کردن و حم انتخابش کردم ..و چیزایي گفتم که از ته دلم 
 گفتم ...تا خودش تصمیم 

بگیره براي اینده ...تصتتمیمي که اینبار دلش برام نستتوزه ..از ستتر ترحم نباشتته 
 ...سخت بود...دردناک 

 بود..اما گفتم ...به هزار مصیبت گفتم : 
رو مي حاالم دیر نشتتده ...با اینکه ابرو ریزیاي زیادي شتتده اما ...اگه بچه -

 خواي..من مشکلي ندارم .. 
 ...به دنیاش میارم ...بچه مال تو...اما بعدش از زندگیت مي رم بیرون ... 
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دیگه ارزویم ندارم که بخاطرش توي این شتتهر بمونم ...دنبال بچه و ازدواج و 
 زندگیم نیستم که غصه بي 

 شوهري دقم بده 
  

ازت جدا زندگي مي کنم ...مهریه و هر چیزي دیگه اي  تا بچه هم به دنیا بیاد
 رو هم  نمي 

 ,خوام ...همین که ابروتو بیشتر از این نریزم برام کافیه ..  
کا   خت و فرش و ستترامی یه ت پا گاه گریونم  بین  گاش نمي کردم و همش ن ن

 درگردش بود
ره یولي خوب این حقم بهت میدم که بچه اي که بخواد از وجود من شکل بگ-

 رو نخواي ......با اینکه از 
 وقت سقطش گذشته ...یه کاریش مي کنم دیگه .. 

.تو نگران هیچي نباش ...از این شهر که برم دیگه کسي با یه زن که یه بچه داره 
 و دست تنهاست 

شه راحت   شته اش نمي گرده ...تو رو براي همی سیم دنبال گذ کاري نداره ..ک
 مي کنم 

به  یازي ام  بده دیگه ن یه امشتتبو وقت  تخصتتص گرفتن نیستتتت ...فقط بهم 
 وسایلمو جمع کنم ..فردا اول 

 صبح مي رم ... 
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وقتي حرفام تموم شتتد...احستتاس مي کردم یکم ستتبب شتتدم که نگاهمو بلند 
 کردم و بهش خیره 

 شدم .. 
سته  ش اخم کرده بود و بي حرف نگاهم مي کرد..مي لرزیدم و اون بي حرکت ن

 لبه تخت به 
 ام ...زل زده بودچشم 

یامون افتادم ...گرماي  یاد تمام اون شتتبها و هم آ*ه*و*شتتي  به  با نگاهش 
 آ*ه*و*شش ..ب*و*سه هاي دلچس  و 

 حرفهاي عاشقانه اي که حسابي هوایم مي کرد 
کاش االنم ب*ه*لم مي کرد ...چقدر دوستتش داشتتتم ...چقدر االن بهش 

 احتیاج داشتم ...اما چرا حرف نمي 
 یا الاقل یه کشیده تو صورتم ؟زد ؟... 

ستاده بودیم که یهو اروم از لبه  شدن و من اون بي حرکت ای سپري مي  ثانیه ها 
 تخت بلند 

شده  شه اي از اتاق خیره  شلوارش فرو برد و به گو شو توي جی   ستا شد..د
 ...لبهاشو اول بهم فشرد 

 و با کمي تامل گفت : 
 فکر کنم حم باتوه - 
 شدقلبم از جا کنده  
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یه - که بهت  یا مردي  به عنوان همستترت  یان دوره ات چیزي نمونده ... پا تا 
 پیشنهاد داده باهات حرف 

 نمي زنم ... 
تا این مقطع بهت  تا اینجا  به عنوان همون استتتادي باهات حرف مي زنم که 

 درس و اموزش 
داده ...خوشتتم نمیاد کارم نصتتفه بمونه ...دوره اتو تموم کن ..بعدم  خودم مي 

 فرستمت شهرستان 
 خودت ... 
  

                     
  

بچه رو هم به دنیا بیار...اما تا زماني که بچه به دنیا بیاد... باید همینجا بموني 
 ...در مورد مهریه هم 

ست تو بهم بگي بدم یا نه ...بعد از به دنیا اومدن بچه ...مهریه اتو تمام  الزم نی
 و کمال مي دم ..بعدش 

ستان خودت بري...بگو هر جا خ شهر شتي  ست ندا ستي برو ...تازه اگه دو وا
 ببینم کدوم شهرو دوست 

 داري ..اونجا بفرستمت ... 
در ضتتمن براي ابروي منم نگران نباش ..هنوز کستتي اونقدر جرات نکرده که  

 بخواد با ابروم بازي کنه ...
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ني ..چون تالش کاز فردام تونستي بیا بیمارستان ..این روزاي اخر باید حسابي 
 بعدش نه من استادت 

 مي مونم ...نه تو شاگردم ...که بخواي چیزاي جدید یاد بگیري  
سرشو بلند کرد ..لبخند به ل  داشت ... حالم بد بود..لبخندش عذاب دهنده 

 بود ...باورم نمیشد که 
 حرفامو قبول کرده باشه ..اونم انقدر راحت : 
اید بره اتاق عمل ..تا نشتتون بده از آخه آخرش میشتتي یه متخصتتص که ب- 

 استادش چي یاد گرفته 
ست رهام   شد...مي خوا شت هزار تکه می سکوت بینمون ...قلبم دا چه بد بود 

 کنه ...
 حرف دیگه اي هم مونده ؟- 

اره مونده بود...خیلیم مونده بود...ولي نمیشتتتد گفت ...دلم نمي خواستتتت 
 رهاش کنم ...چرا نمي فهمید 

 از ته دلم نبودن ...اون که همیشه خوب درکم مي کرد..ولي حاالاون حرفا  
ستترمو پایین انداختم ...حتما اونم خستتته شتتده بود ...چه بالیي داشتتتم ستتر  

 زندگیم مي اوردم ؟
شم دوختم  شد ..به جاي خالیش چ شید و از اتاق خارج  صورتش ک ستي به  د

 ...اون رفته بود..فعال از 
 داغونم کرد .. این اتاق ..ولي همین رفتن 
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شب  ست بره چه باید مي کردم .؟..بي  شه مي خوا اگه بعد از نه ماه براي همی
 مي مردم ..طاقت 

 دوریشو نداشتم ...حتي براي یه روز... 
 خداي من ...من چیکار کرده بودم ؟ 
  

 ****************** 
صبحونه خور شه .. با هم  یم دصبح روز بعد ...بدون اینکه حرفي بینمون زده ب

 و به سمت بیمارستان راه 
 افتادیم . 

رفتارش خشب و جدي شده بود...و فقط در حدي که کاري داشت و یا چیزي 
 مي خواست ازم 

 بپرسه ... ل  به سخن باز مي کرد ...اونم کامال بي احساس  
صله روي  شبم با اینکه فکر مي کردم دیگه روي دیدنمو نداره ... اما کنارم با فا

 ...خیلي  تخت خوابید
 راحت و بي دغدغه  
  

                     
  

با اون حرفا خردش کرده  بدجوري  به حرفام فکر مي کردم ...مي دیدم  وقتي 
 بودم ...خیلي بهم فشار 
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اومده بود..و بین اون حرفا سعي کرده بودم امیر حسینم از خودم بیزار کنم ...تا 
 بره پي زندگیش و انقدر 

 کشه ...به پاي من زجر ن 
البد تا االنم هزار بار  از من و از خودش بدش اومده بود که چنین پیشتتنهادي 

 بهم داده بود و حاال من 
 راحتش کرده بودم  

شد  شینو پاک کرد و بي حرف پیاده  سیدیم ...توي پارکینگ ما ستان ر به بیمار
 ...هر روزمون توي این 

 اي من و حاالماشین با شوخي خنده مي گذشت و سر به سر گذاشتن 
ناراحت از کرده خودم ....کیفم رو برداشتتتم و پیاده شتتدم ..منتدرم ایستتتاده 

 بود..بهش نزدیب شدم و اون 
 به راه افتاد  
نمي تونستم بي محلیاشو تحمل کنم ...از همین حاال داشتم دیوونه مي شدم  

.. 
 ..چندبار به زبونم اومد که ازش معذرت خواهي کنم و همه چي رو تموم  

اما بعدش با خودم فکر مي کردم حتما اونم اینو مي خواد ...چرا باز دستتتشتتو 
 بذارم تو پوست گردو 

 .؟...چرا باز بهش اویزون شم ؟ 
توي اسانسورم نگاهش به صفحه گوشیش بود ..دلم مي خواست باهام حرف 

 بزنه ...نگاهم کنه و از 
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 اون لبخنداي دوست داشتنیش بهم تحویل بده  
لم براش تنگ شتتده بود که به بهانه یه ستتوال در مورد یکي از بیمارا شتتدیدا د

 نگاهمو به سمتش 
 چرخوندم  ..که  همونطور خیره به گوشیش با لحن موحد سابم بخش گفت : 

یا - ها ...من میرم بخش انژیو ..توام ب چه  ندازم رو دوش ب کاراتو مي  بیشتتتر 
 اونجا ...قبلش فقط به 

 ..و ببین که همه چي خوبه بیمارات یه سرکشي کن . 
سور خارج   سان شده از برخوردش ... به لبهام مهر خاموشي زدم و از ا ساکت 

 شدیم ...
سین با دیدنش  ستاده بود که امیر ح شن ای ستی اتنا کنار چندتا از بچه ها مقابل ا

 دست تو جی  
 شلوارش فرو کرد  و اخمو تر از همیشه بهش گفت : 
 قیقه دیگه تو اتاق من باشید...دکتر یعقوبي ...      د- 

رنگ از صتتورت اتنا پرید و هیچي نگفت ...بچه ها نگران نگاش کردن و من 
 براي عو ض کردن لباسام  

رفتم ..چند دقیقه بعد وقتي داشتتتم گوشتتي معاینه امو دور گردنم مي نداختم  
 یهو صداي اتنا رو شنیدم ..

کرد ..فقط صتتداي اون به  داشتتت گریه مي کرد و به امیر حستتین التماس مي 
 گوش مي رسید 

.بیشتر بچه ها نزدیب اتاق امیر حسین ایستاده بودن که با دیدنم کمي رنگشون 
 پرید و بعضیاشون 
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 سریع رفتن دنبال کاراشون ... 
شت بي توجه به زار  ست دا شیده با پرونده اي که تو د سین روپوش پو امیر ح

 زدناي اتنا از اتاقش خارج 
 دن الهه بهش گفت :شد و با دی 
  

                     
  

به - یاد بخش انژیو ...خودش  با من م خانوم دکتر  هام ..  من امروز دستتتت تن
 بیماراش سر مي زنه ..اما 

شتتما بقیه کاراشتتونو امروز انجام بده ...خودتم دیگه الزم نیستتت بیاي بخش 
 انژیو ...کاراي تو رم امروز تو 

 زش انجام مي ده بخش انژیو خانم دکتر فرو 
شن رفت  ..اتنا گریون از اتاق   ستی سمت ا شمي گفت و به  الهه رنگ پریده چ

 خارج شد:
 توروخدا دکتر.. اشتباه کردم ...دیگه تکرار نمیشه - 

که نمي  یده بودیم  له خودم ...از حرکت امیر حستتین ترستت ها و از جم چه  ب
 دونستیم باید چیکار کنیم 

ه استتتیناي روپوش امیر حستتین وصتتل شتته  و هي ...چیزي نمونده بود اتنا ب 
 التماسش کنه 

 امیر حسین نگاهي به من انداخت و گفت : 
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 بریم - 
 اما اتنا نذاشت ... جلوشو گرفت و  التماس گفت :  
زیاد دیروزحالم خوب نبود دکتر....یه حرفایي که اصتتال درستتتت نبودن به -

 خانوم دکتر گفتم ..االن ازشون 
 ..دیگه تکرار نمیشه معذرت مي خوام  
 امیر حسین کالفه خودکارشو از جی  باالي روپوشش برداشت و گفت : 
دیگه نمي خوام تو بخش من باشتتي ...هر حرفي که داري با دکتر تقوي بزن - 

 ...بسالمت 
دکتر اخر دوره استتت ..خواهش مي کنم ..من برم یه بیمارستتتان دیگه چیکار  

 کنم ؟مگه میشه ؟...توروخدا
 شه یا نمیشه اشو من نمي دونم ...فقط مي خوام دیگه تو بخش من نباشي می- 
 اتنا شدت گریه اشو بیشتر کرد: 
 توروخدا دکتر - 

امیر حسین عصبي به راه افتاد ...طپش قلبم باال رفت ..و به دنبالش قدمامو تند 
 کردم ...اتنا دنبالش 

 دوید 
مي کرد  و بهش محل نمي داد  اما  امیر حسین م*س*تقیم  به  رو به روشو نگاه

 که اتنا با عجله جلومو 
 گرفت و گفت :  
ببخشتتید خانوم دکتر.. من دیروز حرفایي که در شتتتان شتتما نبودنو  گفتم -

 ..عصباني بودم ..حالم خوب 
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 نبود..منو ببخشید ...خواهش مي کنم ..دیگه تکرار نمیشه  
شت شب دا صورتي پر ا ستامو گرفته بود و با  سم مي کرد ام مچ دوتا د یر التما

 حسین با دیدن این 
 وضعیت و ایستادنم نگاهي به اتنا کرد و بعد رو به من گفت : 
 عجله کن ..امروز این بخش خیلي  شلوغه - 
  

                     
  

دلم براي اتنا مي سوخت ..چه تصمیمي گرفته بود امیر حسین ...مرت  داشت 
 التماسم مي کرد که 

سین  سمتم اومد و با گرفتن بازوم امیر ح که دید نمي تونم قدم از قدم بردارم به 
 منو از توي دستاي 

 اتنا بیرون کشید و بهش گفت : 
به - مت ... که نمي خوا فت ...من  گفتم برو پیش دکتر تقوي ..هر چي اون گ

 درد بخش من نمي خوري 
ردن ..کم کاري ...بي دقتي ...چندتا از بچه ها هم ازت پیشتتم شتتکایت ک

 ...خیلي تحملت کردم ... 
قت منو   جام مي دم ..پس و بستتته ...هر چي دکتر تقوي گفتن ..من همونو ان

 اینجا نگیر...برو 
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سینو  سین براي تقوي حجته ...پس باید امیر ح ست حرف امیر ح اتنا مي دون
 راضي مي کرد نه تقوي رو 

 ...پس بازم به التماس افتاد  
سه خون اما بي فایده بود ...انقدر گ شده بودن دو کا شماش  ریه کرده بود که چ

 ...با حالي منقل  
شلوه بود و کلي مریي  که   شدم ... سین وارد بخش انژیو  سر امیر ح شت  پ

 منتدر بودن ...
براي اولین مریي ..قبل از اینکه خودش رو صتتندلي بشتتینه یه صتتندلي دیگه 

 کشید و نزدیب خودش 
 گذاشت و گفت : 
 ین ..سرپا واینستا تو ...رو این بش- 

به بهونه کمب  یدم .. کارش فهم با این  ما  ید الهه مي اومد اینجا ...ا با امروز 
 ...منو کشونده که دست به 

شو انجام مي داد  شم تند و فرز کارا سرجام ...خود شینم  کاري نزنم و راحت ب
 ...و حتي یه کمب 

ه از بود ک کوچیکم ازم نمي خواست ...کارش سخت تر شده بود...یه پرستارم
 اونم کمب مي گرفت 

 ..اما بازم سخت بود . 
با بیمارا خوش رو و خندون بود ...اما حتي یه بارم به من لبخند نزد و یا حرفي  

 که دلخوشم کنه 
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سرمو پایین  سته بودم و چیزي نمي گفتم و  ش صندلي ن مثل گ*ن*ا*هکارا رو 
 گرفته بودم که همونطور که 

 با لحن تندي گفت : داشت کارشو انجام مي داد 
ننشتتوندمت اونجا که زمینو نگاه کني ...نگات به کارایي که مي کنم باشتته -

 ...حواستو بده اینجا..ش  
 کلي وقت داري به زمین و سقف و هر چیز دیگه اي  خیره شي 
رنگ پریده از رفتارش جلوي بیمار ستترمو بلند کردم  و با دقت کاراشتتو نگاه  

 کردم ...
مار دل ها طفلي بی ند زدم ...دستتتت تن به روش لبخ خت .. ش برام مي ستتو

 بود..کاري هم از پرستار زیاد 
 ساخته نبود که اروم بهش گفتم : 
شد مي -  ست ...بزار کمکت کنم ...حالم بد  من خوبم ...هنوز کلي بیمار ه

 شینم سرجام 
مد کمب  بدش نمي او خت .. ندا گاهي بهم ا گاه اخمو ن با همون ن ده  یه لح

 ..مخصوصا که دستش باشم 
 چند تا مریي دیگه هم  بودن  
نگاه ازم گرفت  و همونطور اخمو کارایي که مي خواستتتو بهم  گفت که انجام  

 بدم 
ضا و کمب کردن بهش ...تحویلم گرفته   سطه مری شحال بودم الاقل به وا خو

 بود و باهام حرف  زده بود
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یمارا مي شتتتد نه چیز دیگه ..که همونا هم همون حرفایي که فقط مربوط به ب 

 براي من خوب بودن ...
خیلي انرژي گرفته بودم ...طوري که خستتتگي و کوفتگي تو خودم احستتاس 

 نمي کردم ...سر اخرین 
بیمار بودیم که یکي از پرستتتارا داخل شتتد و به امیر حستتین گفت دکتر تقوي 

 زنگ زده و باهاش کار 
 داره ... 
سوختن منم کار معلوم بود دربا  سوخت ...این دل  ره چیه ...دلم براي اتنا مي 

 دستم داده بود...
اما گ*ن*ا*ه داشت ..اخر دوره و فرستادنش یه جاي دیگه ناجور بود..تازه اگه 

 میشد..قصد امیر حسینو از این 
 کار نمي دونستم  

سته بو ش صندلي ن م و دبراي اخرین بیمار یکم کم اورده بودم ... براي همین رو 
 اون داشت کارشو تموم 

 مي کرد که سرمو بهش نزدیب کردم و آهسته گفتم : 
 دکتر یعقوبي گ*ن*ا*ه داره ...بذار-
  
 لحن تندش همچنان پا برجاي بود: 
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 تو کارایي که مربوط به تو نیستن دخالت نکن - 
شده بود...البته  شدم ...و دیگه حرفي نزدم ..کارش تموم  ساکت  رنگم پرید و  

 از ناهارم باز باید مي  بعد
 اومدیم  
 از روي صندلیش که بلند شد در حال در اوردن دستکشاش گفت : 
 تا من مي رم پیش تقوي ..توام برو سلف یه چیزي بخور ...منم زودي میام - 

 ...اگرم خسته اي تا قبل از مریي دیگه برو اتاق من و یکم رو تخت دراز بکش 
  

.یا مراقبت از بچه ...پس بي حرف بلند شتتدم و با نمي دونم اینا محبت بودن .
 در اوردن دستکشا...قبل 

 از بیرون رفتن امیر حسین از بخش آنژیو خارج شدم .
  

ستن پیدا  ش امروز هنگامه نبود ..تنها بودم ...غذامو گرفتم و یه جاي دنج براي ن
 کردم ...میلي به غذا 

 هام دهن به دهن شده بود.نداشتم ...دیروزاین موقع ها بود که اتنا با  
با  به بیرون خیره شتتتده بودم ...به رفت و امد ادما نگاه مي کردم که  از پنجره 

 شنیدن کشیده شدن پایه 
 هاي صندلي مقابلم حواسم پرت شد  
امیر حسین بود ..غذاشو گرفته بود و مقابل نشسته بود که با دیدن غذاي دست  

 نخورده ام پرسید:
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یه چیزي برات -  نداري ..بریم بیرون ...  گه دوستتتت  چرا هیچي نخوردي؟ا

 بگیرم ؟
 بغي کردم و قاشقمو برداشتم و گفتم : 
 نه - 
 و مشغول خوردن شدم  
 اروم اروم غذامو مي خوردم که بهم گفت : 

هفته اینده یه سته چهار روزي نیستتم باید برم شتیراز...توام تو اون سته چهار -
 ست بیاي روز الزم نی

 بیماستارن ..حاال انتخاب کن ..مي ري خونتون یا خونه ما؟ 
 بهش خیره شدم ...بي خیال من غذاشو مي خورد  
 قاشقو سرجاش گذاشتم و گفتم : 
 تو خونه مي مونم - 
 تغییري تو صورتش حاصل نشد اما ندرمم براش مهم نبود: 
ها نباید تو اون خونه تنگفتم یکي از این دوتا ..نه خونه ...وقتي من نیستتتم - 

 باشي
 از رفتارش ناراحت شدم ..و به ناچار گفتم : 
 -خونه شما مي رم - 
 ..سرشو تکوني داد و چیزي نگفت که من گفتم : 
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 اما بیمارستانو میام - 
 سرشو بلند کرد و اینبار بهم خیره موند 
 اب دهنمو قورت دادم و گفتم : 
 خودتم مي دوني که  باید بیام ...- 
 کمي فکر کرد و گفت : 
 درباره اش فکر مي کنم - 
 اصرار کردم : 
 باید بیام  - 
 تو همون نگاه خیره اش سرشو کمي بهم نزدیب کرد  و اروم گفت : 
  

                
  
من اون بچه رو مي خوام ..نمي خوام به خاطر غد بازیاي تو بالیي ستترش - 

 بیاد ...
ست با منم یکي به دو نکن ..گفتم ب اید دوره اتو تموم کني ولي نه به قیمت از د

 دادن بچه ...بهتم گفتم 
که درباره اش فکر مي کنم ...پس فکر مي کنم ..اینم یادت بمونه که فعال من 

 همسرتم ....پس  
 اختیارت با منه ..من درباره رفتن و نرفتنات تصمیم مي گیرم 
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 گونه هام سرخ شدن ..عصبي شده بودم ... 
م بعد از ناهار مي ري اتاق من و یه ... یب ساعتي رو استراحت مي کني االن- 

 و بعد میاي کمب من 
از اخالق جدیدش خوشتتم نمي اومد..غذا کامال کوفتم شتتده بود و  خواستتتم 

 بلند شم  که تند دستشو 
 بلند کرد و روي دستم گذاشت و  گفت : 
 تا غذاتم تموم نکردي پا نمیشي - 
 شم :سعي کردم اروم با 
 سیر شدم - 
 هیچي نخوردي ..به زور بخور..- 
 زیر چشمي به اطرافمون نگاه کردم ..کسي حواسش به ما نبود: 
 نمي تونم بخورم - 
 پلکاشو بست و باز کرد و گفت : 
 بخواي مي توني ..بخور ...تا باز فشارت نیفتاده - 
 مجبورم مي کرد : 
 ز غذا رو تو دهنم گذاشتم ...قاشقو با انزجاز برداشتم ...به زور کمي ا- 

چشمام کم کم از اشب پر مي شدن ...اما با به زور بلعیدن غذا ..پسشون مي 
 زدم ...و از پنجره به 

 بیرون خیره شده بودم ...
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چند روزي از برخورداي جدید امیر حستتین مي گذشتتتت ..قرار بود فردا بره 
 شیراز و منو از همین امروز 

شون . ضي نبودم ..در مورد رفتن اورده بود خونه ا صمیمي که گرفته بود را ..از ت
 و نرفتنمم به بیمارستان 

 هم چیزي نگفته بود. 
 موقع شام بود و من با حالي گرفته پشت میز کنارش نشسته بودم  
  

                
  

عصبي بودم ...توي چند روز گذشته هیچ رفتارش باهام خوب نشده بود ...و با 
 .تمام سخت گیرایش ..

 ارامش جسمي و روحیمو بهم ریخته بود 
هستي خانوم و حنانه در حال اوردن غذاها بودن و به من اجازه بلند شدن نمي  

 دادن ..
ستم ..و با خودم فکر مي کردم  شروب کرده بودم به حرکت دادن پاي  را صبي  ع

 که کاش مي رفتم خونه 
 نقدر نقش بازي کنم خودمون ...حداقلش این بود که  دیگه الزم نبود ا 

توي افکار خودم بودم که امیر حستتین همونطورکه با امیر علي و امیر مستتعود 
 حرف مي زد از زیر میز 

 دستشو گذاشت روي پام و کمي فشارش داد که یعني انقدر تکونش نده  
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ست خودم نبود باید یه کاري   شدم د صبي مي  اینم واقعا زوري بود ...وقتي ع
 م شم .مي کردم ...که ارو

حاالم مي خواست که پامو تکون ندم  ..به ناچار پامو نگه داشتم و اون دستشو 
 از روي زانوم بعد از 

 کمي مکک برداشت  
 حوصله حرف زدنم نداشتم ....براي همین وارد بحثشونم نشده بودم   

گشتنه هم نبودم ...اما این یکیم زوري بود و باید به زور مي خوردم ..چون غذا 
 نمي راشت از سر  نخورده

 میز بلند شم  
با دیدن  نداختم که  به غذاها و ظرفاي روي میز نگاهي ا باال اوردم و  ستترمو 

 ترشیاي خونگي هستي 
خانوم ...ه*و*س شتتدیدي توم رخنه کرد ...این چند وقته لواشتتب و چیزاي  

 ترش ...زیاد مي خوردم ...
شد  ...براي همین ...در حالي که و با دیدن این ترشیا به یکباره دهنم  پر از اب 

 اونا گرم حرف زدن بودن 
 ...خم شدم  و یکي از کاسه هاي کوچیب ترشي رو برداشتم ... 

دلم مي خواستتت قاشتتقو پر مي کردم و یه دفعه مي راشتتتم تو دهنم ..اینطوري 
 بیشتر مزه مي داد 

 ...همین کارم کردم ... 
شتم و تکیه داده به عق  اولین قا شقمو بردا ستقا شماي ب شي رو با چ ه شم تر

 گذاشتم تو دهنم 
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 ..ترشیشو دوست داشتم ...یکي دیگه هم پر کردم و تو دهنم گذاشتم  
با امیر علي   که  که امیر حستتین همونطور  داشتتتم همین طور پیش مي رفتم 

 حرف مي زد ..دست بلند 
 کرد و ظرف ترشي رو از تو دستم بیرون کشید و طرف دیگه خودش گذاشت . 
 میر مسعود خنده اش گرفته بود...قاشم تو دستم ..رو هوا موندا 

گرم حرف زدن بود و نگاهش به من نبود ..حتي امیر علیم فهمید و خنده اشو    
 قورت داد 

نفسي بیرون داد م و چیزي نگفتم و خواستم قاشقمو بذارم سرجاش که چشمم 
 به یه ترشي دیگه 

پیدا کرده بودم ... به طوري که ناراحتي افتاد..میل عجیبي به خوردن همه اشون 
 و عصبي شدنمو 

 فراموش کرده بودم  
  

                 
  

البته  شتتیطنتمم به خاطر اینکه اینطوري اریتم مي کرد  گل کرده بود ...چون 
 ظرف دور بود از جام بلند 

شتم تو  شم پر گذا ستن یه قا ش شتم و در حال ن شدم و ظرفو بردا شدم  ..خم 
 و به هیچ  دهنم

 کدومشونم نگاه نکردم  
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سین نبود و با خنده نگاهم مي کرد ..لپام  سش به امیر ح سعود دیگه حوا امیر م
 پر پر بود که قاشم دو 

مو ستتومو هم توي دهنو چپوندم ....ترشتتي بهم لذت مي داد و حرصتتمو با  
 خوردنشون  از بین مي برد

خت و بدون کوتاه اومدن  امیر حستتین نگاهي به من که نگاهش نمي کردم اندا
 با بي رحمي این یکي 

رم بي حرف از تو دستتتم  بیرون کشتتید و کنار ظرف قبلي گذاشتتت  و به امیر  
 علي گفت :

 البته دکتر فردوس توي این مورد خیلي مي تونه کمکت کنه ...- 
 امیر علي اینبار خنده اش گرفت و سرشو پایین انداخت  
...و امیر حسین نمي راشت ...هر دوتامون حرصم گرفت ...دلم مي خواست  

 لجباز بودیم 
شت ؟...توي  ست چرا نمي را شدم ...وقتي دلم مي خوا به اخرین ظرف خیره 

 قضیه شکم که اختیار منو 
 نداشت .براي همین خواستم برش دارم که این بار طاقت نیورد و گفت : 
 مي خواي بگم ظرف اصلیشو بیارن که کل ترشي رو بخوري ؟- 

به امیر مستتعود و امیر علي نگاهي انداختم  ... مي خواستتتم تالفي همه این 
 نامهربونیاشو یه جوري 

در بیارم ..با جواب دادن بهش ...به حرفش گوش نکردن ...پس از رو  نرفتم و  
 گفتم :

 اگه مي خواي بگي بیارن ... بگو از اون دومي بیارن ..اخه اون خوشمزه تره - 
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 مسعود بلند شد اما امیر حسین خیلي جدي بود :صداي خنده امیر  
خوبه فصل ترشي نیست و انقدر مي خوري ...همش داري ترشي مي خوري -

 ..اخه چه خبرته ؟..هر 
شب  ......الوچه و این چیزارم   ستته یا لوا شي د وقت مي بینیمت ...یا ظرف تر

 بگذریم که اونارم داري 
 کیلو کیلویي مي خوري  
 بگم که هستي خانوم از تو اشپزخونه در اومد و گفت : مونده بودم چي 
 وا خوب ه*و*س مي کنه ..براي ه*و*سشم باید از تو اجازه بگیره ؟- 
 این چند وقته دنباله بهانه مي گشتم براي گریه کردن ... 

امشبم که با اوردن به زورم ... به اینجا ....بهانه رو دستم داده بود ..مي خواستم 
 یه کنم یه دل سیر گر

... 
  

هستتتي خانوم ظرف ترشتتي رو از کنار دستتت امیر حستتین برداشتتت و مقابلم 
 گذاشت ...ولي چه سود که 

 از گلوم دیگه پایین نمي رفت  
  

                 
  
 به ناچار لبخندي زدم و گفتم : 
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 نه مامان ...راست مي گه ...زیادي خوردم - 
اشتتي که نباید چیزي بخوري چي چي رو راستتتت مي گه ..؟به حرف این ب-

 ..بخور مادر ...اینارو اصال براي 
 تو اوردم  
 امیر حسین کالفه بود ..فقط رو نمي کرد و سعي مي کرد نگام نکنه  
 گفتم که مامان ... زیاد خوردم ...اخه زیاد خوردنشم خوب نیست - 
سرش دوباره ب  سین انداخت و با تکون دادن  ستي خانوم نگاهي به امیر ح  هه

 اشپزخونه رفت ..
از جام بلند شدم ...دیگه براي خوردن حتي یه قاشقم میلي به نشستن نداشتم  

.. 
امیر حستتین تند نگام کرد امیر علي و امیر مستتعودم نگام کردن که با اومدن 

 حنانه ..نگاهم به سمت 
 اون رفت که با لبخند ازم پرسید: 
 کجا؟ داریم غذا رو میاریم ..- 
 موقع ها چه خوبه ...ادمو راحت مي کنه دروه اینجور  

سمو عوض کنم و بیام ..بوش - سم ..مي رم لبا یکم از اب ترشي ریخت رو لبا
 رو لباسم داره اریتم مي 

 کنه  
بقیه که انگار یه چیز عادي باشه نگاه ازم گرفتن و مشغول حرف زدن خودشون  

 شدن ..
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سم انداخت ... سین با دقت نگاهي به لبا سمت اما امیر ح ..زود چرخیدم و به 
 پله ها رفتم ..و به 

 چشمام دست کشیدم که اشکم در نیاد  
وارد اتاق که شتتدم با بستتتن در ..راه گلوم باز شتتد و اجازه دادم اشتتکام بیرون  

 بریزن ...
این چند روزه خیلي روم ستتنگیني کرده بودن ...قرار بود این چند روز در نبود 

 امیر حسین توي اتاقش 
 ... بمونم 

با اینکه دوسش داشتم ... اما حاال ازش بدم مي اومد ...انقدر که اصال دوست 
 نداشتم رو تختش دراز 

 بکشم ...چون فکر مي کردم بوي تنش روي مالفه ها و بالشت هست  
نازکم کرده بود...با   اخالق ستترد این چند وقته اش ..دگرگونم گرده بود...دل 

 خودم مي گفتم :
 و نبینمش ...اون که جز اریت وازارم کار دیگه اي نمي کنه  چه بهتره بره- 
سر ریز شده   شکام همین طور  شستم ..ا به کنج اتاقش پناه بردم و روي زمین ن

 بودن ...
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ولي این وسط یه واقعیت غیر قابل انکار وجود داشت ..این اشکا از بیزار بودن 
 د ازش نبود ..اینا از این بو

شدم و اون راحت  شتم این همه دل تنگش مي  شت مي رفت و من دا که اون دا
 براي چند روزي مي 

 خواست بره و تنهام بزاره ... 
و اینا اصتتال براش مهم نبودن ...مثال  براش مهم نبود که این چند وقت باهام  

 چیکار کرده بود 
شش چه ها که نمي کنم ..دیگه ه سرت آ*ه*و* یچیم براش مهم نبود که در ح

 مهم نبود و فقط داره 
 تحملم مي کنه  

شد...همه چي قبل از این   شتر  شدت گریه ام بی ستام پوشوندم ... صورتمو با د
 خوب بود و من همه 

 چي رو خودم با دستاي خودم خراب کرده بودم ...
  

اما چرا اون درکم نمي کرد ؟چرا داشتتت تالفي مي کرد..؟چرا اریتم مي کرد؟ 
 دوسم  ...اون که

 داشت ... همون شبم بهم اعتراف کرد که از قبل دوسم داشته  
دلم گرفته بود که در اتاق اروم باز شتتد...دیگه مهم نبود که کي پشتتت دره ...و  

 شاید اشکامو ببینه 
سرمو رو زانوهام گذاشتم که با دیدن کفشاي واکس زده تمیزش بیشتر تو خودم 

 مچاله شدم ...اروم 
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 صدام زد: 
 واآ- 
واکنشتتي از خودم نشتتون ندادم ... براي بار دوم کنارم زانو زد و ستترشتتو بهم  

 نزدیب کرد:
 چرا سرتو بلند نمي کني؟- 
 بینیمو باال کشیدم ...خیره بهم ...بعد از سکوتي گفت : 

خوردن این همه ترشي اصال خوب نیست ...وگرنه من که باهات پدر کشتگي -
 ندارم دختر خوب 

  
ست ..ترشیا برن به جهنم ...من  کاش مي فهمید صه من از نخوردن ترشیا نی غ

 فقط مي خوام دوباره 
 بشي همون امیر حسین سابم  
 حاال براي چي داري گریه مي کني ؟- 
 حرفي نزدم : 
صبح ببرتت -  ست نداري اینجا بموني به امیر علي بگم فردا  مي خواي اگه دو

 خونه اتون  ؟
نم ..بیشتتتر بهم نزدیب شتتد و با شتتوخي کردن وقتي دید فقط دارم گریه مي ک

 سعي کرد الاقل ارومم 
 کنه  
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حاال این همه جا توي این اتاق بود  .... باید مي اومدي و  توي این یه رره - 

 جا مي نشستي  ؟
توي اون لحده انقدر حالم بد بود که از لحن صداش نمي فهمیدم  که داره سر 

 راره ..تند  به سرم مي
 شدم ...و با لحن دلخوري گفتم : 
 باشه مي رم یه اتاق دیگه ...و اتاق تورم اشغال نمي کنم  
 اگه سرم باال بود...خنده اشو حتما مي دیدم : 

ست به چیزي نزنیا ...به تخت - اره حتما برو ...یه جارو هم بکن و بعد برو ..د
 و بالشتمم که اصال نزدیب 

 نشو  
 گذشته امون تنگ شده بود... اونم ظرف این چند روز ...دلم براي  
 آوا - 

طاقتم ستتر اومد و ستترمو بلند کردم و با همون چشتتماي گریون ....بدون نگاه 
 کردنش بلند شدم و به 

 سمت وسایلم که روي تختش بود رفتم . 
به کار کردارم زیر زیرکي مي خندید ....دو ستتته تکه از لباستتتامو که در اورده 

 توي چمدون گذاشتم و  بودمو
اومدم دستتته چمدونو بردارم که تند اومد و دستتتشتتو روي دستتتم گذاشتتت 

 ...مقابلم ایستادو با خنده 



wWw.Roman4u.iR  2124 

 

 گفت : 
 کجا ؟- 
 سرم پایین بود و نگاش نمي کردم : 
 یه اتاق دیگه - 
 نگاهي به اتاقش انداخت و گفت : 
 اینجا مگه چشه ؟- 
ودن ناراحتش کنم وگرنه باید جواب تندي دلم نیومد با حرفایي که از ته دل نب 

 بهش مي دادم :
 مي رم که مزاحمت نباشم - 
 از کي تا حاال تو مزاحم شدي ؟- 

چونه ام مي لرزید که با فرو افتاد یه اشتب بزرگ از گوشته چشتمم سترمو بلند 
 کردم و تو نگاهش خیره 

 شدم و گفتم : 
شد تا اومدن این بچه .... پیش هم بمونیم -  شي قرار ستم خالص ب ..بعد از د

... 
  

                    
  

شد که   شي که بفهم چقدر ازم بیزار بودي  ...قرار ن شد که  انقدر بد ب اما قرار ن
 تمام نامهربونیاتو سرم 
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اوار کني که بفهم چقدر بهت تحمیل شدم ...قرار نشد با  بد خلقي باهام رفتار 
 کني ..که فکر کنم 
 ..و تو تحملم کرديچقدر اضافه بودم .

  
مه فکرامم  ما مزاحمم و  ه کارارو مي کني .. پس حت که داري این  حاال  ما  ا

 درسته ...حاالم مي رم که 
 دیگه منو نبیني  

ستاي  صورت و لبهام ..به موهام و بعد به د شمام به فرم  شد ...به چ بهم خیره 
 اویزونم ...دستایي که 

شون گاهي که منو ت شش مي گرفت ... با یه به خاطر کوچیب بودن وي آ*ه*و*
 دستش ...دوتا دستمو توي 

 یه دست مي گرفت و با محبت فشارشون مي داد  
دستاشو بلند کرد و با هر یه دستش یکي از دستامو گرفت و خیره بهشون گفت  
: 

توي این چند روز که نیستتتم ...مواظ  خودت باش ..بیمارستتتانم کاراتو یه -
 ه جور بزنامه ریزي کردم ک

حجم کارات زیاد نشه ...یه دو سه ساعتیم مي توني زودتر برگردي خونه ...اگه 
 این دوتا عمل شیراز 

 نبود ..اصال نمي رفتم ..اما باید برم ...اینجا هم که باشي خیالم راحت تره ... 
 خنده به لباش اومد: 
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ته - ناکرده بیف خدایي  فاقي  گه ات به ..ا خانواده پزشتتتب براي همین روزا خو
 ..خیالم راحته که هستن که 

مراقبت باشتتن ...خونه که تنها باشتتي ..دلم هزار راه مي ره ..که نکنه فشتتارش 
 بیفته و از حال بره  ...توي 

 خونه به اون بزرگي ...ممکنه هر اتفاقي بیفته ...بذار با خیال راحت برم  
م ..یه کاری االنم غصه نخور ...تا اومدي باال ..مادرم کلي بدو بي راه بهم گفت

 کرد که همه اشون به 
سابي   ست و ح صل کتب در ست یه ف شون مي خوا سف خوردن و دل حالم تا

 بهم بزنن 
داشت شوخي مي کرد ...که یهو به رهنم رسید چرا یه دفعه انقدر  مهربون شده 

 ؟حتما به خاطر بچه 
 است که نمي خواد زیاد بهم فشار بیاد 

همه مدت زندگي کردن باهاش ...مي تونستتتم اما اینا حرف بود... بعد از این 
 خوب بفهم نگران منه یا 

 بچه  
سین ....  شترکم با امیر ح خیره نگاهش مي کردم که براي بار دوم توي زندگي م

 نا خوداگاه یاد اخرین 
ش   شت ..اون  شبي که رفت و دیگه هیچ وقت برنگ سف افتادم .. روزم با یو

 لعنتي چرا نمي خواست از 
 رهنم پاک بشه ؟زندگي و  
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 به لبخند مهربون و موهاي حالت دارش با نگراني خیره شدم .. 
خوني که از البه الي موهاي یوسف جاري شده بود..یه لحده ال به الي موهاي 

 امیر حسین تجسم 
سته بودن و  سف ب شماي یو شدم ...چ شماي بازش دقیم  کردم ...به درون چ

 چقدر اون روز التماس 
 کنه کردم که بازشون  
قلبم به درد اومد..نکنه امیر حستتینم مي رفت و دیگه نمي اومد ...شتتاید براي  

 همین مهربون شده بود 
  

                     
  

بهش که  نگاه مي کردم ..دلم بیشتتتر براش تنگ مي شتتد ...دیگه نمي تونستتتم 
 این یکي رو روي تخت 

شت ...یاد  سم کنم ....لبخند به ل  دا اون روزا که مي افتادم  سرد خونه  مج
 ..حسرت بودو حسرت ...

براي همین دیگه به این فکر نکردم که قراره از هم جدا بشیم ...به این فکر کردم 
 که چقدر دوسش دارم 

 که نخوام دلش بشکنه و ناراحت از پیشم بره ... 
صورتم از گریه خیس شده بود .. سختي زندگي و بي رحمیاش  ..بهم یاد داده 

 ه بتونم زود خوب بود ک
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بشتتم ..زود با همه چي کنار بیام و ناراحتیا و دلشتتکستتته شتتدنما با بي خیالي 
 بذارم کنار و بهشون بي 

شتنیمو ازم بگیره و   ست دا شم که مبادا این روزگار گردون باز یه چیز دو توجه 
 عذابم بده :

ستان-  م نمي خیالت راحت ..برو...من  همینجا مي مونم ...اگرم نخواي بیمار
 رم 

 خنده اش گرفت : 
 چي شد یهو حرف گوش کن شدي ؟- 

نتونستتتم حرفي بزنم و بهش خیره موندم ...اونم بهم خیره شتتد..خوندن رهنم 
 براش کاري نداشت ..اونم 

 رهني که از روز اول از همه چیزش خبر داشت  
قدمي به ستتمتم برداشتتت و دستتتامو رها کرد ...کاش باز مي شتتد همون امیر 

 قبل ...خیره بهش  حسین
سبوند   ستاش گرفت و اروم به خودش چ صار د شم دوخته بودم که منو تو ح چ

 و توي آ*ه*و*شش فرو برد ..
 سرم تا به سینه اش رسید با ولع بوي تنش رو استشمام کردم  و چشمامو بستم  

شم و غرورم رو در برابر بد رفتاریاي  همزمان نیرویي وادارم کرد که ازش جدا ب
 ند وقت اخیرش این چ

 حفظ کنم ... 
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اما کار از کار گذشتتته بود... اونطور که من با ولع بوش مي کردم دیگه نمیشتتد 
 ازش جدا شد ...دلم هم 

 به غرورم اجازه تند رویي نداد  ..نذاشت که از جام جم بخورم  
 اهسته شروب کرد به حرکت دادن دستش روي کمرم   

شمام فرو مي  شکا اروم و نرم از چ ست اون لحده ا افتادن و فقط دلم مي خوا
 همونجا تو آ*ه*و*شش 

 باشم .. 
هیچ کدوم ...هیچ حرفي نزدیم که  انگشتتتاش ال به الي موهام به حرکت در  

 اومد و ازم پرسید:
 گشنه ات نیست ؟- 
 نگران بود ضعف نکنم و فشارم نیفته ....با صداي گرفته اي گفتم : 
 نه - 
 مي خواي بخوابیم ؟- 
  

                     
  

سته  سینه اش تکون دادم ...چقدر خ سرمو روي  شنهادي بهتر از این .. چه پی
 بودم و خودم نمي 

 دونستم  
با خاموش کردن چراه هر دو روي تخت دراز کشتیدیم و من پهلو دراز کشتیده 

 بهش خیره شدم به طرفم 
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 پهلو کرد و گفت : 
شت  میگم چطوره من با مادرت تماس بگیرم-  و بگم که یه چند روز ي بیاد پی

 ؟
 نمي خواستم نگاه از چشماي بازش بگیرم : 
 نه ..نیازي نیست - 

خودشتتو کمي بیشتتتر بهم نزدیب کرد و دستتتشتتو روي شتتونه ام گذاشتتت و یه 
 جورایي باز منو تو ب*ه*لش 

 گرفت و گفت : 
  هر حرفي که دوست داري بزن ...غري هم داري بگو ..همه رو مي شنوم- 
سکوتو مي   ستم چیزي بگم ..االن فقط همین  شدم ...االن نمي خوا ساکت 

 خواستم 
حرکت دستتتش روي کمر و بازومو دوستتت داشتتتم ..گاهي هم که موهامو از 

 روي صورتم کنار مي زد و 
به همه جاي صتتورتم دستتت مي کشتتید بي هوا غرق لذت مي شتتدم و نمي  

 خواستم ازش جدا بشم 
 ؟هیچي نمي خواي بگي - 

شتم و اروم در  سینه اش گذا سمتش  بردم و روي  سرمو به  ستم ...  شمامو ب چ
 حالي که کال بي خیال 

 غرورم شده بودم گفتم : 
 -فقط همینجا بمون  
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باز اشکم در اومد و امیر حسین درک کرده از وضعیتم منو به خودش فشرد و با 
 ب*و*سه هاي ارومي که 

ت و بي قرارم رو بعد از چند روز دلتنگي  از موها و پیشتتونیم مي کرد دل ناراح 
 به ارامش رسوند  

 **** 
شدم ..تا نیم  شمامو باز کردم و با جاي خالیش مواجه  صبح روز بعد وقتي چ

 ساعتي بي حرکت به 
 جاي که دیش  در کنارم خوابیده بود و امروز نبود دلتنگ  خیره شدم ... 

.اما با دیدن ستتاعت و زمان نمي تونستتتم دل از این تخت و یاد دیشتت  بکنم .
 رفتن به بیمارستان ..بالخره 

از تخت جدا شتتدم تا بعد از یه دوش اب گرم براي رفتن به بیمارستتتان هرچه  
 زودتر اماده شم 

بعد از صتتبحونه من و امیر علي تنها کستتایي بودیم که باید مي رفتیم ...توي 
 حیاط داشتم مي رفتم 

 سمت ماشینم که گفت : 
 امروز من برسونمت ..؟برگشتنیم میام دنبالت  مي خواي- 
 خندیدم : 
  

                     
  
 نگران نباش رانندگیم بد نیست - 
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 خندید: 
مراق  باش ..زیاد تندم نرو ...اینا توصتتیه هاي خان داداشتته ...پس از من - 

 نشنیده بگیر...
 با شیطنت گفتم :هر دو شروب کردیم به خندیدن و من  در ماشینو باز کردم و  
 میگم یه سوال ...- 
 برگشت و نگام کرد: 
 مي خوام بپیچم سمت راست ..راهنما کدوم وري باید بزنم ؟- 
 شیطون تر از من ..دستي به گردنش کشید و گفت : 
 نمي دونم واال ...صبر کن دفترچه راهنما رو یه نگاهي بندازم - 
 اول صبحي انقدر خندیده بودم که حد نداشت : 
 اصال مي خواي بیا من برسونمت ؟ - 
عا  روم نمي شتتتد -  خانوم دکتر ...واق بده  خدا خیرت  واي ..راحتم کردي ..

 بپرسم کدوم پدال ترمزه ...
 همونطور که مي خندیدم ازش پرسیدم : 
 حنانه همون دیش  رفت ..؟چرا نموند ؟..اون که االن  میاي مط  ؟- 
 ت :نفسي بیرون داد و با آهي پر درد گف 

همه که اق داداش ما نمي شتتن که کستتي جرات نکنه رو حرفش حرف بزنه -
 ...حنانه هم از مهربوني 

 من سو استفاده مي کنه  
 چشمکي زدم : 
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 توام که مهربون - 
 خندید و تکیه داده به ماشینش گفت : 
 حنانه است دیگه ...خلم و خوي خاص خودشو داره - 
 دختر خوبیه ..قدرشو بدون - 
 لبخند زد و هر دو سوار شدیم ...بهم  

 *** 
  

                     
  
بخش مثل هر روز دیگه بود...با دو ستته تا از بچه ها مشتتغول چب کردن حال  

 مریضا بودیم 
وقتي کارم تموم شتتد زودتر از بچه ها از اتاق خارج شتتدم که در حال عبور از 

 جلوي اتاق یکي از بیمارا 
بیماري رو  معاینه مي کرد ..بعد از اون روز نمي دونم  متوجه اتنا شدم ..داشت

 تو اتاق تقوي چي 
گذشته بود که بي حرف برگشت به بخش و بي سر و صدا مشغول کارش شده  

 بود..
دیگه دهن به دهن کسي نمیشد ...پشت سر کسي حرف نمي زد و تا جایي که 

 مي تونست اصال با 
 ت کسي حتي یه هم صحبتي دوستانه هم نداش 
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رنگ پریده و الغر به ندر مي رسید..مثل سابم زیاد به خودش نمي رسید..زیاد 
 تو حال خودش 

شتباهي کنه وارد   شاید تو معاینه و تجویز دارو ا نبود..براي همین با فکر اینکه 
 اتاق شدم .

ضربان قل  بیمارو گوش مي کرد ..کارش که تموم  شش بودو  شي توي گو گو
 شد ..لبخندي بهش زدم 

 و گفتم : 
 خسته نباشي ..اجازه مي دي منم یه معاینه اش کنم - 
 تو نگاهش هیچي نبود ..تو خالي توخالي ..سري تکون داد و عق  ایستاد 

گوشتتیمو برداشتتتم و معاینه اش کردم و در حال معاینه ..وضتتعیت بیمار  و چه 
 داروهایي مي خوره رو ازش 

 پرسیدم  
شه ...مو به مو عجی  بود با اینکه فکر مي کردم ب اید بي دقت و حواس پرت با

 همه چي رو گفت ..حتي 
 ناراحتم نبود که داره به من جواب پس مي ده  

گوشتتي رو از گوشتتام جدا کردم و صتتاف ایستتتادم و خودم پرونده رو باز چب 
 کردم که لبخند تلخي زد و 

 گفت : 
اهي ممنون که حواستتت بهم هستتت ...خودم چندبار چب مي کنم که اشتتتب- 

 نشه 
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 لبخند زدم : 
 نه فقط خواستم به بهانه مریي کمي هم باهات حرف بزنم - 

ستتعي کرد باز لبخند بزنه ..خودکارشتتو توي جی  باالي روپوشتتش گذاشتتت 
 ..نگاش کردم ...چقدر افسرده 

 و بي روه شده بود.. 
به  یده بود... فا به ندر بي  تادنمم .. دیگه هیچي براي گفتن بینمون نبود ..ایستت

 مت در اتاق رفتم که  از س
 پشت سر گفت : 

ستم اون - شدنت از دکتر کلهر خیلي اریتت کردم ...کاش مي دون بعد از جدا 
 روزا چه زجري مي کشي 

 و انقدر با احساساتت بازي نمي کردم  
شده  سمتش چرخوندم ...با نگاهي یخ زده به بیمار روي تخت خیره  سرمو به 

 بود..معلوم بود قصد اریت 
 ازارمو  نداره :و  
  

                     
  
 بابت همه اون روزا ازت معذرت مي خوام - 
 توي صداش موجي از حسرت زبونه مي کشید: 
خوشتتبحالت که انقدر ارومي آوا...خوشتتبحالت که در برابر بدیا خم به ابرو - 

 نمیاري
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 صداش بغي داشت : 
صمیم قل  -  شت ..اینو از  تر مي گم ..امیدوارم که با دکدکتر کلهر لیاقتتو ندا

 خوشبخت باشید
 این حرفا از اتنا بعید بود: 
 چي شده اتنا؟- 
پرونده بیمارو زیر ب*ه*لش گذاشتتتت و بي حرف از کنارم عبور کرد و تنها  

 موقع خارج شدن از اتاق گفت :
 دنیا جاي تقاصه ..دیر یا زود همه امون نتیجه کاراو و اعمالمونو مي بینیم ...- 
 نده اش گرفت :خ 
گه مي توني منو -  فا ا مه ..تو  رو اریت کردم ...لط تو این بخش بیشتتتر از ه

 ببخش 
 متعج  از رفتار اتنا به رفتنش خیره شدم ...چقدر عوض شده بود...

  
 **** 

خسته پشت فرمون  نشستم و کش و قوسي به بدنم دادم ..و سوئیچو چرخوندم 
 که هنگامه شتاب 

 کرد و ب*ه*ل دستم نشست و گفت : زده زود درو باز 
 واي داره میاد - 

نگاهي به صتتورت قرمز کرده هنگامه و بعد به بیرون انداختم ....دکتر.. رفعت 
 داشت مي رفت سمت 
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 ماشینش  
 باز به هنگامه نگاه کردم و گفتم : 
 حاال چرا لبو شدي ؟- 

ه رو هم رو ب سیخ تو جاش نشسته بود و م*س*تقیم به رو به روش خیره بود..به
 نگاهي انداختم و 

 خواستم چیزي بگم که هول کرده گفت : 
 توروخدا حرکت کن ..اگه حرکت نمي کني خودم برم ؟- 
 گنگ رفتار هنگامه بودم که دیدم رفعت داره به سمتمون میاد 
  

                     
  
 خنده ام گرفت و گفتم : 
 داره میاد این سمت ؟ندرت درباره این چیه که بگم رفعت جانت - 
 رنگ لباش پرید و تند گفت : 
 تورو جون مادرت حرکت کن ..تورخدا - 
 نمیشه که ... داره نزدیب میشه ...تابلو که مي خواد با ما حرف بزنه - 
 تند دستي به مقنعه اش کشید و گفت : 

صال وقت - شه ..قراره باهم بریم خرید و ا ست تو اوا..فقط یادت با خدایا از د
 چ کاري رو  نداریم ..حتي هی

 یه دقیقه  
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شد  شه زد و کمي خم  شی ضربه ارومي به  متعج  نگاش کردم که دکتر رفعت 
 ...سعي کردم 

 نخندم ..شیشه رو پایین دادم  
شو دادم که دیدم هنگامه به  سالم کرد...منم همونطور جواب با روي خوش بهم 

 بهانه پیدا کردن چیزي 
 تبدیل مي کنه داره داخل کیفشو به جهنم  

نگاهي به رفعت انداختم ...یه جوري هنگامه رو نگاه مي کرد...هنگامه هم که 
 انقدر قرمز شده بود که 

 حد نداشت  
شو توي کیفش فرو  سر سته بود  رفعت منتدر نگاه هنگامه بود اما هنگامه تا تون

 برده بود که براي 
 خالصي از این وضعیت گفتم : 
 تر باشما کار دارن خانوم دکتر ...اقاي دک- 
تا اینو گفتم عین فنر ستترشتتو از تو کیفش در اورد و نفس کم اورده به من خیره  

 شد
 خنده ام گرفت و انگشتمو به سمت دکتر رفعت گرفتم و گفتم : 
 دکتر با شما کار دارن - 

شت ..که اینجور مواقع  صي هم دا صورت هنگامه در عین زیبایي بانمکي خا
  ادم مي خواست درسته

 قورتش بده ...نگاهشو با هول به رفعت داد که اونم با متانت گفت : 
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شما رو تا منزل -  شتم ..اگه اجازه بفرمایید  ضي خدمتتون دا خانوم دکتر یه عر
 برسونم و توي مسیر هم 

هنگامه که دست و پاشو حسابي گم کرده بود تند سرشو تکوني داد و دسته اي 
 از موهاشو به زیر 

 د و گفت :مقنعه اش بر 
من که خدمتون عرض کردم ...من و خانوم دکتر امروز قرار خرید داشتتتیم - 

 ..االنم خیلي دیر شده و 
 بیچاره رفعت که عاشم هنگامه شده بود...این دختر یه چیزیش مي شد 
  

                     
  
 رفعت نا امیدانه نگاهي به من کرد ... 
 بهش لبخند زدم و گفتم : 
 ي براي خرید نیست ..عجله ا- 
 لبخند رفعت رفته رفته غلیظ تر شد که هنگامه با حرص گفت : 
 -عزیزم این خرید خیلي خیلي  مهمه ...و اینکه اصوال- 
 نذاشتم حرفشو تموم کنه : 
 و اینکه اصوال عزیزم ...یهو یادم افتاد...یه کار مهم دارم - 
 :با عصبانیت نگام کرد ..سریع فکري کردم و گفتم  
 نوبت دندون پزشکي رو به کل فراموش کرده بودم - 
 یه جوري نگام کرد که یعني خودتي  
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 بهش لبخند زد م : 
 دیرمم شده عزیزم ...لطف مي کني اگه زودتر پیاده شي - 
رفعت روق زده کمي عق  رفت تا هنگامه پیاده شتتته ... که هنگامه اروم با  

 حرص گفت :
 ودي یادت باشه ..مثال دوست من ب- 
 با لبخند نگاهي به رفعت انداختم و اروم گفتم : 
 خدا خواسته اي... بلندشو برو - 
 به هم مي رسیم اوا خانوم - 
من و تو دوتا خط موازیم که اصال به هم نمي رسیم ...پس اسمون ریسمون - 

 نباف 
 درو با حرص باز کرد...: 
 خدا نکشتت ... مي خواد درباره خواستگاري حرف بزنه - 

شده  شین دور  ساختگي به عق  تکیه دادم ...رفعت اونقدري از ما با ناباوري 
 بود که حرفاي ما رو 

 نشنوه : 
 واي ..من فکر مي کردم مي خواد درباره ...برجام باهات حرف بزنه - 
 خنده اش گرفت : 
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 مرده شورت دارم ...عین ادم باهات حرف مي زنم - 
 : خندیدم  
شته چیز دیگه اي  نمي بینم ...درمورد توام که نمي - واال من این اطراف جز فر

 دونم چه اسمي باید 
 روت گذاشت ..ادمي ..جني ...شیطوني  
 کیفشو از روي پاهاش برداشت و گفت : 
 فردا تالفیشو سرت در میارم - 

که باید باشتته ..حاال برو  و  اون بنده خدا رو انقدر معطل خودت نکن ..اخر -
 حرفاشو بشنوي ...پس برو و 

 انقدر لوس بازي در نیار ..زود باش کار دارم - 
بالخره رضایت داد و پیاده شد و من قبل از اینکه   ندرش عوض بشه ..پامو رو 

 گاز گذاشتم  و به راه 
 افتادم  
 از بیمارستان که خارج شدم یهو اتنا رو دیدم که منتدر ماشین ایستاده بود  
شدم ...و از خوا  شیا...بي خیال  شین دکتر عر سمتش که با دیدن ما ستم برم 

 ب*ه*لشون گذشتم 
شد و درو براش باز کرد ..اما  شیا خم  شون کردم ..عر اما کنجکاو  از اینه نگاه

 اتنا اخم کرد و چیزي بهش 
 گفت . 

ستم  شت باهاش حرف مي زد ...نمي خوا شیا دا سرعتمو کم کردم ...دکتر عر
 کنم اما از  مداخله اي
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کالفگي اتنا فهمیدم اصال از حضور عرشیا راضي نیست ...و تو یه تصمیم اني 
 دنده عق  گرفتم و با 

 زدن بوقي اتنا رو متوجه خودم کردم و زود از ماشین پیاده شدم و بهش گفتم : 
ستادي ...ببخش یکم -  صال ندیدمت اینجا وای شتم ...ا شتم دنبالت مي گ دا

 دیر شد
به دکتر عرشیا نگاهي انداختم که اتنا رنگ پریده ..به سمت ماشینم  و همزمان 

 اومد ..
سري خم کرد و مثال بهم  شت فرمون کمي رنگ عوض کرده  عرشیا از همون پ

 سالم داد..منم همونطور 
 جوابشو دادم که با سوار شدن اتنا... ازش رو گرفتم و پشت فرمونم قرار گرفتم  

م ..اما من ترجیح دادم هیچي نگم ...پر استرس انتدار داشت ازش چیزي بپرس
 و با حالي خراب سعي 

 مي کرد با ور رفتن با دستاش ..خودشو یه جوري مشغول کنه  
 به رانندگیم ادامه دادم و چندتا خیابونو رد کردم که  بالخره حرف زد: 
 ممنون ..به موقع اومدي - 
 از گوشه چشم نگاهي بهش انداختم و گفتم : 
 حده که دیدمت فکر کردم  دوست نداري باهاش حرف بزنيیه ل- 
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 سرشو ناراحت تکون داد...خندیدم و گفتم : 
کیه که از عرشیا خوشش بیاد..مثل دوره دانشجویي...کنه و وراج ...پر حرف - 

.. 
 تلخ خندید و سرشو پایین انداخت و گفت : 
 یه دانشجوي لوس و بي مزه - 
 مو به تایید با خنده تکون دادم که یهو خیره به بیرون گفت :سر 
 من و ارش از هم جدا شدیم - 

شتم و  شه خیابون نگه دا شینو گو شو یهویي زده بود ...ما شد...حرف باورم نمی
 بهش خیره شدم ..سرش 

 پایین بود و به انگشتاش نگاه مي کرد: 
 میشه خواهش کنم حرکت کني - 
 بگم ... چیزي نمي تونستم بهش 
 دنده رو جا به جا کردم و به راه افتادم  
هیچ کدوم از بچه هاي بخش نمي دونن ...عرشتتیا هم به طور اتفاقي قضتتیه - 

 رو فهمید 
شدیم ...بهم  شته اش ...از هم جدا  شدم ..روز گذ اونروزي که باهات در گیر 

 ریخته و عصبي بودم ...مي 
 خواستم ناراحتیمو سر یکي خالي کنم ... 
 سرشو باال اورد و نگاهم کرد: 
متاستتفم ..خیلي بد باهات حرف زدم ...مگه دکتر بهت نگفت ؟..اون در - 

 جریانه ..
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 نفسي بیرون دادم و گفت : 
 اصال ..حتي یه کلمه ...در ثاني مگه قرار بودبه من بگه ؟- 
 دوباره نگاهشو ازم گرفت : 
به تو بگه ...مجبور شتتتدم بهش بگم-  ...از دستتتم خیلي  فکر کردم شتتتاید 

 عصباني بود..حقم داشت ...
 با چشمایي که فقط توشون پر از اشب بود اهي کشید: 
همه چي یهویي شتتد...حاالم که کار از کار گذشتتته ...و همه اینا تقصتتیر - 

 خودمه 
 نگاهش به جلو افتاد: 
 از اینجا به بعد باید سوار یه ماشین دیگه شم ..لطفا نگه دار- 
  

                      
  
 مي رسونمت - 
 پوزخند زد: 
 نه ممنون ... دوست دارم یکم پیاده راه برم و تنها باشم - 
 رو ترمز زدم ..صورتش پر اشب شده بود: 
 میشه خواهش کنم  درباره این موضوب به کسي چیزي نگي؟- 
 مطم ن سرمو تکون دادم : 
 براي چي باید به کسي چیزي بگم ؟..خیالت راحت - 

http://www.roman4u.ir/


 2145 عبور از غبار

 و حال خودش نبود..پیاده شد ..خم شدم و صداش زدم ..برگشت :ت 
 دکتر عرشیا اریتت مي کنه ؟- 
همیشه ادمایي هستن که وجودشون عذاب دهنده باشه ..اما نگران نباش ..از - 

 پسش بر میام 
 نیازي هست که درباه اش با دکتر حرف بزنم ؟- 
 اد :لبخند مهربوني زد...پریشون حال دستي برام تکون د 
 نه ......ممنون ..خداحافظ  

گنگ و ناباورانه به رفتنش خیره شتدم ...از این جدایي نابهنگام و غیر منتدره تو 
 فکر فرو رفته بودم که با 

شت ..به خودم اومد و ناراحت به  صد پارک کردن دا شیني که ق شنیدن بوق ما
 طرف خونه راه افتادم 

  
 *** 

شاي نزدیب خون سنگ فر شینو روي  ه متوقف کردم و با اهي کیفمو از روي ما
 صندلي ب*ه*لیم برداشتم 

... گوشیمو از توش در اوردم و چکش کردم ..هیچ تماسي نبود ..پیامي هم در  
 کار نبود...

شتم که اون تماس   شتم و انتدار دا شده بودم ازش خبري ندا صبح که بیدار  از 
 بگیره ...

امیرسعود با دیدنم خندون به سمت  ضد حال خورده سرمو باال اوردم که دیدم 
 خونه دوید ..
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خنده ام گرفت ...پسر بازیگوش ... معلوم نبود باز چه خوابي دیده ...شونه اي 
 باال دادم و براي اینکه تا 

 ..اخر ش  حال گرفته نباشم ..گوشیمو خاموش کردم  
  

                     
  
 کیفم پیش اومد  وارد سالن که شدم یکي از خدمه براي گرفتن 

حسام خان و هستي خانوم توي سالن دومي نشسته بودن ...به سمتشون رفتم و 
 حین سالم دادن 

سیدم و براي چند لحده اي قبل از  شونو ب*و* شدم و گونه هردو شون خم  به
 عو ض کردن لباسام 

 کنارشون نشستم  
 حسام خان خندون بهم رو کرد: 
 امروز  حسابي خسته شدي ..؟ خسته نباشي دخترم ....معلومه که- 
 با لبخندي : 
 نه اتفاقا خیلي خوب بود- 
 آوا جان امش  چي دوست داري بگم برات درست کنن ..؟- 
هر دو روق زده از نوه دار شتتدنشتتون ...کلي قربون صتتدقه ام مي رفتن و نازمو  

 مي کشیدن ...
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...خودتونو دست گلتون درد نکنه مامان  ...هر چي که باشه من دوست دارم - 
 تو زحمت نندازید 

باش ...اینجا مثل خونه -  بایستتتي مي کني مادر؟ ...توروخدا راحت  رو در
 خودته 

 هر چي که دوست داري بگو  
به محبتشتون لبخند زدم که دیدم امیر علي و حنانه با روي خندون در حالي که 

 امیر علي یه عروسب 
شدن و امیر علي  سالن  ستش بود وارد  سالمي به همه امون گفت  بزرگ تو د با 
: 
 مامان جون قربون دستتون ..ولي امش  همه اتون مهمون منید..اونم بیرون - 
 خندون .. به عروسکي که نصف هیکلش بود خیره شدم  

همزمان امیر مسعودم از باالي پله ها با یه عروسب کامال مشابه عروسب امیر 
 علي... البته نصف 

سب خودش  اندازه اون پایین اومد... شکل عرو سب  که  یه دفعه با دیدن عرو
 تو دستاي امیر علي  

 ...بي حرکت و متعج  ایستاد.. 
همه به دوتاشون و عروسکا خیره بودیم که امیر مسعود با چشم غره با سالمي  

 بهش گفتم :
 اون چي تو دستت ؟- 
 امیر علي که خنده اش گرفته بود گفت : 
 دیگه ..  عروسب چشاتم ضعیف شده ؟...معلومه - 
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 امیر مسعود نگاهي به عروسب توي دستش انداخت  و گفت : 
 مي دونم عروسکه ..چرا شکل عروسب منه ؟- 
  

                
  
 امیر علي با خنده لبهاشو محکم بهم فشار داد و گفتم : 
 چي بگم واال- 
 حنانه که ریسه رفته بود از خنده به سمتمون اومد و گفت : 
 دادمون برسه ..دو برادر از حاال شروب کردن ... خدا به- 
 هستي خانوم رو به دو پسرش کرد و گفت : 
 قضیه چیه ؟- 
 امیر مسعود که به ظاهر ناراحت شده بود رو به همه کرد و  گفت : 

هیچي اقا از من تقل  زده ...یه بار براي برادرزاده امون خواستتتیم یه کاري -
 کنیم ...دقیقا رفته هموني 

 رو گرفته که من گرفتم ..اونم دوبرابر عروسب من  
 من و حنانه همچنان مي خندیدم که امیر علي گفت : 
 کي از تو تقل  زد ..؟.خوشم اومد گرفتم - 

 اره جون خودت ..دقیقا از هموني خوشت اومد که من گرفته بودم -
  
 حنانه از شدت خنده دستشو گذاشته بود روي شکمش : 
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چرا انقدر منو توي اون عروستتتب فروشتتي گردوندي ..بگو اهان ..فهمیدم -
 دنبال کیس مورد ندر مي 

 گشتن اقا  
 امیر علي شروب کرد به خندیدن و گفت : 

دیشتت  دیدم قایمکي بردي تو اتاقت ...ازش خوشتتم اومد و براي اینکه براي -
 من بیشتر تو چشم 

 باشه ..بزرگترشو  گرفتم  
 و حم اب و گل دارم  حرفم نباشه  که من عمو بزرگم 

امیر مستتعود باز به عروستتکش نگاه کرد و از اینکه کوچیب بود  نگاهي به من 
 انداخت که با خنده بلند 

شدم و اول به سمت امیر مسعود رفتم و عروسکو از تو دستش بیرون کشیدم و  
 گفت :

 چقدر این نازه ...ممنون ..واقعا قشنگه - 
...عروسب ب*ه*ل کرده به سمت امیر علیم لبخند به لباي امیر مسعود اومد 

 رفتم و گفتم :
 خیلي خیلي ممنون ...نصف اتاق بچه به لطف شما پر شد - 
  

                     
  

روق زده خندید ..به زور دوتا عروسکو توي دستام گرفتم  و رو به هستي خانوم 
 حسام خان و حنانه 
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 گفتم : 
 به این خوبي داره خوش به حال این بچه که عموهاي - 
 حنانه که مي خندید با نگاهي به عروسکا گفت :- 
فقط خدا کنه امیر حسینم از این عروسکا خوشش نیاد ..که بره  سه برابر شو - 

 بگیره 
همراه عروستتکا روي نزدیکترین مبل با خنده  نشتتستتتم که امیر مستتعود با 

 خوشحالي از امیر علي 
 پرسید: 
 مون کني ؟حاال کجا مي خواي دعوت- 
 هرجا که شما دوست دارید- 
امیر مستتعود و حنانه هر کدوم جایي رو گفتن اما امیر علي رو به من کرد و ازم  

 پرسید:
 شما کجا رو دوست داري که بریم ؟- 
 هر کجا که جمع بگه  - 

امیر علي رو  به بقیه ...استتم یه رستتتوران معروفو گفت که مورد موافقت جمع 
 قرار گرفت ..همگي 

 خوشحال براي رفتن کمي نشستیم و حرف زدیم  
نیم ساعت بعد که همگي از حرف و شوخي و خنده از  تب و تا افتاده بودیم .. 

 براي عوض کردن 
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سب بزرگ رو از  شحالي عرو شد و  با خو شدم ..حنانه هم بلند  سام بلند  لبا
 دستم بیرون کشید وهم 

 قدم با من  از پله ها باال  اومد و گفت : 
 -از امش  یه هم اتاقي توپ مي خواي ؟ 
 نگاهي بهش انداختم : 
 اگه قراره اون هم اتاقي  تو باشي که معرکه است ..- 
 خنده نازي کرد و خیره به عروسب با نمب تو دستش گفت : 
که مي بینتش ...از روي -  با این ستتلیقه اش ...ادم  قربون شتتوي عزیزم برم 

 خودشم بي زار میشه 
 دل زدیم زیر خنده  و وارد اتاق شدیم  هر دو از ته 

 *** 
زماني که اماده حرکت شدیم  قرار شد من تو ماشیني بشینم که هستي خانوم و 

 حسام خان و امیر 
مسعود توش بودن و امیر علي و حنانه هم با ماشین خودشون بیان ...همه سوار 

 شده بودن که یادم 
قتي با عجله رفتم که بیارمش و افتاد گوشتتیمو توي کیف قبلیم جا گذاشتتتم ...

 که برگشتم ..انقدر عجله 
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داشتم که یادم رفت روشنش کنم ..امیر علي داشت با تلفنش در حال راه رفتن 
 حرف مي زد 

....گوشتتي رو توي کیفم انداختم که نگاهم به ماشتتیني که توي تاریکي پارک 
 شده بود افتاد..و ندرمو 

 ش  جل  کرد..اخه تنها ماشین پارک شده توي خیابون بود به خود 
شدن  شدم ..با تموم  سوار  شکوک بود ..اما اهمیتي بهش ندادم و  یه جورایي م

 تلفن امیر علي ...اونام 
 اماده حرکت شدن و راه افتادیم  

عاشم جمع خودموني خانواده اش بودم ..صمیمي و مهربون ...هیچ وقت یادم 
 دگي نمي اومد توي زن

گذشتتته و یا از رفت و اومداي خانواده ام ستتواالیي ازم کرده باشتتن که باعک 
 ناراحتیم بشه ...و در نبود 

 امیر حسین هم سعي مي کردن چیزي برام کم و کاست نباشه  
سا گاهي فکر مي کردم که  شتن و چه ب هیچ تفاوتي هم بین من و حنانه نمي را

 شاید هواي منو 
 بیشتر از اون دارن  

بین راه ماشتتین ما براي بنزین زدن ایستتتاد  و امیر علي کمي جلوتر منتدر ما 
 ماشینشو پارک کرد 

سته بود و به بیرون نگاه مي کردم که با  ش ستي خانوم ن صندلي عق  کنار ه ...
 دیدن همون ماشین از 
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شدم ..حتي نمي  سرمو برگردوندم و بهش خیره  توي اینه ب*ه*ل ..با تعج  
 ببینم که تونستم پالکشو 

بفهم همون هست یا نه ..هرچند اولین بارم پالکش توي اون تاریکي دیده نمي 
 شد ..خواستم شیشه 

 رو پایین بدم و با دقت ماشینو نگاه کنم .. 
اما همین که شیشه رو پایین دادم امیر مسعود به راه افتاد  و من به ماشین چشم  

 دوختم ..
شدیم  شتیم ازش دورتر و دورتر مي  ...تا اینکه کامال از دیدم توي اینه افتاد و دا

 متعج  رومو برگردوندم و 
 به عق  تکیه دادم  

نمي دونم چرا به اون ماشتتین حستتاس شتتده بودم ..شتتاید به خاطر این بود که 
 توي اون خیابون تنها 

 ماشیني بود که پارک شده بود و توي چشمم بود...وبعدم که باز دیده بودمش  
ستتتوران ...هر کدوم غذایي ستتفارش دادیم و تا مي تونستتتیم از با رستتیدن به ر

 خجالت جی  امیر علي در 
 اومدیم  

 بماند که چقدر هم سر به سرش گذاشتیم و خندیدم   
ضاي   هنوز غذاها رو نیورده بودن ...که امیر علي براي خندوندن و گرم کردن ف

 خانواده اش شروب کرد:
 جه رسیدیم که چه همسر قدرتمند و ماهي دارم مي دونید من امروز به این نتی- 
 حنانه خنده اي کرد و گفت : 
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 ابرو مو  نبر..محي رضاي خدا- 
 امیر علي لبخند پر محبتي بهش زد و گفت : 
 جون تو راه نداره ...باید بگم ...سر گلوم گیر کرده - 
 حنانه از خجالت صورتشو با دستاش پوشند و امیر علي گفت : 
  

                     
  

یه مریضتتي امروز داشتتتیم که فکر کنم اگه کالهش یه موقعي بیفته مط  .. -
 عمرا دیگه برگرده و بیاد 

 -برش داره  
 حنانه دستاشو پایین اورد و با عجز گفت : 
 خواهش مي کنم - 
 خواهش کردنشم بي فایده بود ...مگه امیر علي ول کن بود؟ 
.از شتتانس خوبشتتم افتاده بود زیر دستتت طرف باید دندونشتتو مي کشتتید ..- 

 حنانه 
 حاال فکر کنید طرف یه جثه داره .. 
 دستاشو از هم باز کرد و گفت : 
 این هوا.....قرارم هست که  خانوم دندونشو بکشه - 
 همه با دقت حرفاشو گوش مي کردیم  
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 ااز اولم حدس مي زدم چه اتفاقي قراره بیفته ..اما گذاشتتتم ببینم کار تا کج-
 پیش مي ره .....اقا        

دقیقه .. دقیقه ..دیدم نه .... این دندون بیرون بیا نیستتت که نیستتت ... و هنوز 
 این انبر  تو دست حنانه 

 جانمانو و دهن یارو این هوا باز . 
 حنانه از خنده چیزي نمي تونست بگه  
 اخرم نتونست که نتونست - 
 ش کرد و گفت ::حنانه حم به جان  و با مزه نگاهي به 

سیمان بود..از چي بود؟ که - سش از بتن بود از  دندون نبود که ..نمي دونم جن
 هر چي زور زدم کنده 

 نشد که نشد 
 امیر علي با خنده نگاهي به من کرد و گفت : 

با سر رفته بود تو دهن یارو ..که مثال دندونشو بکشه ...پدر بیچاره رو در اورد -
 اخرم هیچي به هیچي 

 ..دیدم اگه  خودم پا نشم یارو زیر دستش یا  شهید میشه یا افلیج . 
 حنانه همینطور مي خندید و باعک خنده جمع شده بودن  
به اندام ظریف حنانه با لبخند خیره شتتدم که حنانه براي دفاب از خودش گفت  
: 
 من تمام تالشمو کردم - 

ستتي ت به کار گرفتي ..کاره عزیزم تو تمام تالشتتتو براي پایین اوردن فب  مل-
 منکرش نیست ..قربونت 
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 بشم  
  

                
  
 امیر مسعود با خنده گفت : 

یاد - خانوم دکتر  خان داداش و  ید؟.از من و  ما دار که  شتت کاره  خه اینم  ا
 بگیرید..حرفه اي..کار درست ..با 

 کالس ..متخصص  
 امیر علي چیني به بینیش داد و با تمسخر گفت : 
 بابا...اقاي جراه ...االن مثال خیلي کالستون باالست ؟نه - 

بله که کالس داره ..اونقدر که حد نداره  ..االنم بهت خیلي افتخار دادم که -
 سر یه میز باهات 

شون از امیر علي   ضیه ای ستم ...البته قربون زن دادش گلمونم مي ریم ...ق ش ن
 کامال جداست 

 با خنده گفت : امیر علي کفري از حرف امیر مسعود 
یادم بنداز رفتیم خونه با هم دیگه یه ستتري به اون باشتتگاه کوچیب بوکستتت - 

 بزنیم 
 امیر مسعود که حسابي لذت مي برد از این بحک گفت : 
حرص نخور برادر من ...منو زن داداش و امیر حستتینو عشتتم استتت .. به دو - 

 ..حرف حسابت چیه ؟
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رد که امیر علي براي دفاب از تخصصش هستي خانوم با لبخند نگاهشون مي ک 
 گفت :

 سه به سه ایم - 
 امیر مسعود اطراف خودش و منو امیر علي رو نگاهي کرد و گفت : 
 ریاضیاتشم ضعیف شده بچه ام - 
 من حنانه شروب کردیم به خندیدن که خود امیر علي گفت : 
 نخیر ریاضیاتم خوبه خوبه ..شمایي که نمي بیني - 
 بینم ؟چي رو نمي - 
برادر زاده جانم که قراره حرفه دندون پزشتتکي رو انتخاب کنه ..قربونش برم - 

 الهي 
شو   ست سعود کامال جدي د سرمو پایین انداختم که امیر م از خنده و خجالت 

 باال اورد و  گفت :
سط نکش ...اون - صوم منو و صبر کن ...پاي برادر زاده مع صبر کن  صبر کن 

 چ راه جز راه پدر و مادر ش هی
 دیگه اي رو بلد نیست که بخواد بره  
 دو برادر تو دور کل کل افتاده بودن : 
 اتفاقا من عمو بزرگشم ..هر چي که من بگم همون میشه ... - 
 و خیلي خودموني و راحت با لحن با نمکي گفت : 
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 -تازه اشم براش اسمم انتخاب کردم ... 
سعود که نمي  گونه هام گل انداخته شدم ..امیر م شون خیره  بود و با لبخند به

 خواست کم بیاره کمي 
 تو صندلیش جا به جا شد و گفت : 
 من عمو کوچیکم .. من اسم مي رارم - 
 حنانه چشم و ابرویي براي دوتاشون اومد و گفت : 
اصتتتل کارایا هیچي نمي گن ... اونوقت شتتما دوتا ریشتتو و قیچي دستتتت  

 -گرفتید؟
 اینو گفت دو برادر همزمان بهش گفتن :تا  
 ما عموشیم - 
 حنانه منقل  و در حال خنده گفت : 
 ببخشید ...بفرمایید اسم انتخاب کنید عموها - 
 حرفاشون به شوخي بود وگرنه مي دونستم  عمرا بخوان اسمي انتخاب کنن  
 ید:رسهمونطور که به شوخیاي لفدي دو برادر گوش مي کردم  حنانه یهو ازم پ 
 شما چي ؟شما اصال اسمي براش انتخاب کردید؟- 

خیره نگاش کردم ...همشون نگاهشون به من بود ...بیچاره ها .خبر نداشتن که 
 سهم من از این بچه 

 فقط به دنیا اوردنش بود  و بعدم هیچي  
 هستي خانوم با روق نگاهم کرد و گفت : 
 -. بعد سر اسمش دعوا کنید هنوز زوده ...بذارید ببینیم دختره یا پسر..- 
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 امیر علي مقتدارنه گفت : 
 صد در صد پسره ...- 
 امیر مسعودم سري تکون داد و گفت : 
 با اینکه همیشه با ندراتت مخالفم اما اینو باهات هستم - 

حنانه با تاستتف ستتري تکون داد..دو برادر شتتروب کردن به خندیدن ...چقدر 
 خوشحال اومدن این بچه 

 بودن ...
  
  

                     
  

ش   وقتي غذاها رو اوردن ...دیگه این بحک خوابید و همه مشتغول شتدیم ..
 خوبي بود...کلي خوش 

 گذشته بود.. 
 موقع برگشت به اصرار حنانه با ماشین اونا برگشتم .... 

امیر مسعود براي اینکه حسام خان مي خواست زودتر استراحت کنه .زودتر از 
 اد و رفت ..و از ما راه افت

اونجایي که زن و شتتوهر مدتي شتت  گردي نکرده بودن ..به بهانه من که مثال 
 جاي خالي امیر حسینو 

حس نکنم توي خیابوناي شتتهر دور مي زدن و از هر چیزي حرف مي زدن و 
 باعک خنده ام مي 
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 شدن ...و کلي به خودشونم خوش مي گذروندن 
  
نشه ها..االن باید نفس بکشي ...خوشحال اصال دلت براي امیر حسین تنگ - 

 باشي ...
 همراه حنانه میخندیدم و امیر علي هي اریتم مي کرد 
 االن در نبودش مي توني کلي از کارایي که دوست داري رو انجام بدي ...- 

مثال از فردا مي توني به تجویز من  کیلو الوچه بخوري ...ترشي رم تو هر وعده 
 غذایي ازاد اعالم مي 

 کنم  
 حنانه غش کرده از خنده بهش گفت : 
 مي خواي امیر حسین برگشت دستور اعدامتو صادر کنه ؟- 
بابا من عموي بچه ام ... چرا نمي خواید این مستت له فوق العاده حستتاس رو - 

 درک کنید ؟
 همونطور که مي خندیدم گفتم : 
 خوبه دیگه ... بساط خنده و شوخي شما ها رم جور کردیم - 
 نانه سرشو برگردوند و گفت :ح 

اخ ...دیشتت  نبودي ... دیشتت  که  رفتي باال ندیدي مامان چقدر بهش گله -
 کرد..بیچاره امیر حسین ...از 

 ناراحتي هیچي نخورد...و بلند شد و اومد پیش تو... 
 سریع براي اینکه حساسشو ن نکنم گفتم : 
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..واقعا خسته کننده است خیلي خسته بود بنده خدا ...اداره کردن اون بخش - 
 ..منم که سیر بودم 

 امیر علي  از توي اینه نگاهي بهم انداخت : 
راستتتي امیر حستتین مي گفت چیزي به پایان دوره ات نمونده ...دیگه راحت -

 میشي...بعد از تخصصت 
 همونجا پیش امیر حسین مي خواي بموني ؟ 
 اگه بشه که اره ...دوست دارم همونجا بمونم - 
  
                     
  
 خوش بحال امیر حسین - 
 و رو به حنانه : 
 عزیزم یکم یاد بگیر- 
وا امیر علي ...من که دارم تو مط  تو کار مي کنم ..دیگه از خدا چي مي - 

 خواي؟ 
هر ستتته زدیم زیر خنده که کمي جلوتر متوجه یه  ترافیب غیر عادي شتتتدیم 

 ..سرعت ماشینو کم کرد... 
 م با حرکت ماشینا ...به سمت جلو ماشینو مي روند اروم ارو 
بعد از کمي جلوتر رفتن فهمیدیم  تصادف شده  و یه ماشین با نرده هاي وسط  

 خیابون برخورد کرده 
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جمعیت شلوغي اطراف بود و هنوز کسي کاري نمي کرد و همه نداره گر بودن 
 .که چشممون به یکي 

شین زرد رنگ افتاد سافراي توي ما شین   از م شه ما شی ستش خون الود از  ... د
 اویزون شده بود و 

 چیزي از صورتش دیده نمي شد...حنانه سریع برگشت و بهم گفت : 
 تو نگاه نکن - 
 و بعد به  امیر علي گفت .:  
 زودتر رد شو برو- 

تا اومدم نگاه از ش بگیرم یه دفعه ساعت مچي  طرف ... توي دستش  نگاهمو 
 به خودش ثابت کرد 

صال باورم  ستگي ...در حالي که ا شت و به اه شدت پرید .. با وح ..رنگم به 
 نمي شد ...با خودم ..طوري 

 که امیر علي و حنانه هم مي تونستن صدامو بشنون گفتم : 
 امیر حسین - 
شده بود   ست ثابت  شت و نگاهم کرد..نگاهم روي د امیر علي رنگ پریده برگ

 که حنانه گفت :
 نگاه مي کني .. ؟براي چي داري - 
 چشام هر لحده با ناباوري  گشاد تر مي شدن  
 ساعت امیر حسینه ...- 
 صدام به لرزه افتاد: 
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 خودم براش گرفته بودم - 
هردوشتتون با وحشتتت نگام کردن ..امیر علي ستترشتتو به ستتمت محل حادثه 

 برگردوند و تند ماشینو به یه 
 سمت خلوت برد  

همو نمي تونستتتم به ستتمت دیگه اي بچرخونم بدنم شتتروب به لرز کرد ...نگا
 ...هر دو متوجه حال بدم 

 شدن که امیر علي رو به حنانه  گفت : 
  

                     
  
 مراقبش باش ...االن بر مي گردم - 
 حنانه تند پیاده شد و اومد عق  و دستمو توي دستش گرفت : 
نکن ..اخه امیر حسین اینجا اشتباه مي کني اوا جان ..مگه نگفتم بهش نگاه - 

 چیکار مي کنه ؟
ش  انقدر نگران بودم ...دیگه از دلداري  شکم در اومد... بي خود نبود که دی ا

 هاي حنانه چیزي نمي 
 شنیدم ..توان رفتن و دیدن اون صحنه رو نداشتم ... 
حنانه هي ستترشتتو برمي گردوند و عقبو نگاه مي کرد که بالخره امیر علي با  

 بي برگشت ...چهره عص
آمبوالنسم تازه رسیده بود ...حالم خیلي بد بود... در سمت دیگه رو باز کرد و  

 سرشو تو اورد و گفت :
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به خودت استتترس وارد مي کني..هیچ -  گاه کردي ؟..فقط  جا رو ن چرا اون
 کدومشون ..

 سرشو  از ناراحتي تکون داد و بهم خیره شد 
 اما من نمي تونستم باور کنم : 
 اعت امیر حسین بودس- 
بخدا امیر حستتین نبود ...تازه اشتتم ..اون هنوز عمل داره ..تا دو ستته روزي - 

 شیراز موندگاره ..بخدانبود ...
 حنانه با لمس دستام ... نگران به امیر علي نگاه کرد: 
 تمام بدنش سرده - 
ي زود لاز ترس اینکه اتفاقي برام بیفته  دست و پاشونو گم کرده بودن که امیر ع 

 سوار شد تا راه بیفته 
 اگه چیزي شده بهم بگو...فقط توروخدا بازیم نده - 
 عصبي به طرفم برگشت و گفت : 

به پیر... به پیغمبر نبود ...فقط ستتاعتش همون بود..که هر کستتي مي تونه از -
 اون ساعتا داشته باشه 

زنگ   ..باور کن ...اصتتال چرا بهش زنگ نمي زني؟..نه صتتبر کن خودم بهش 
 مي زنم ..

باهاش تماس گرفت ...گوشي هنوز دم گوشش بود..با هزار امیدواري نگاهش 
 کردم ..امیر علي نگران 

 نگاهي به حنانه انداخت  و با لبخندي ساختگي گفت : 
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 ساعت :.... حتما خوابه - 
 یاد سرد خونه افتادم : 
 جواب نمي ده ...نه ؟- 
 ن لرزون گفتم :دوتاشون نگاهم کردن که با همون بد 
  

                 
  
 -چیزي شده که نمي خواي به من بگي ..مگه نه ؟- 
 بنده خدا مونده بود چي بگه : 
نه به جان امیر حستتین ...باور کن امیر حستتین اونجا نبود ..صتتبر کن یه بار - 

 دیگه باهاش تماس مي گیرم 
 ..که دستتتامو از توياز ماشتتین پیاده شتتد که یه بار دیگه باهاش تماس بگیره .

 دست حنانه بیرون کشیدم 
 و از ماشین پیاده شدم تا به محل حادثه برگردم .. 

باید خودم مي دیدم ..حتما به خاطر وضعیتم هیچي بهم نمي گفتن ..حنانه  با 
 عجله پیاده شد و به 

 دنبالم دوید 
چشتتتام پر اشتتتب شتتتده بودن و همین طور پایین مي ریختن ..حنانه بالخره 

 ودشو بهم رسوند و بازومو خ
 گرفت  و منو به عق  کشوند 
 آوا به خدا نیست ..چیکار داري مي کني ...؟چته تو؟- 
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شید و  ستش خالص کنم ...که یهویي پهلوم از درد تیر ک ستم خودمو از د خوا
 احساس کردم که االنه 

باال بیارم ...به ستتمت جدول کشتتي خیابون دویدم ...و هر چي که امشتت   
 بودمو باال اوردم  خورده

ست  شونه و کمرم د سرمون اومد ..حنانه اروم روي  شت زده باال  امیر علي وح
 مي کشید ...که با 

 اومدن امیر علي تند  بلند شد و گفت : 
 مراقبش باش ..من برم بطري ابو بیارم - 

ست امیر علي  شدم ..گوشي هنوز تو د سختي از جام بلند  دویدنشو دیدم و به 
 با ناباوري  بود که یهو

 گفت : 
 الو ...- 

سمتمون مي اومد با  شت به  ستش بگیرم ...حنانه که دا تا اومدم گوشي رو از د
 تمام توان  جیغ زد و 

 گفت :- 
 امیر علي ...مواظبش باش - 

امیر علي تند ستترشتتو باال اورد و با دیدن اون چیزي که من نمي دیدم و پشتتت 
 سرم بود ... بدون فوت 

ن بازوم به طرف خودش منو از نقطه اي که ایستتتاده بودم ..با وقت با کشتتید 
 قدرت کند ...

http://www.roman4u.ir/


 2167 عبور از غبار

از ترس و نوري که همه جا رو پر کرده بود  جیغ کشیدم ....بدجوري به سمتش 
 کشیده شدم و بازوم از 

 شدت فشار انگشتاش درد گرفت ... 
شین  و جیغ حنانه ...مدام تو گوشم پیچیده شدن الستیکاي ما شیده   صداي ک

 میشد ...و به نفس زدن 
 افتاده بودم  
نزدیب بود هر دو بیفتیم رو زمین .... اما به ستتختي هم خودشتتو هم منو نگه  

 داشت 
  

                   
  
گیج رفتن سرم از یه طرف و دیدن ماشیني که براي بار سوم امش  مي دیدمش  

 از طرف دیگه 
 ....باعک بدتر شدن حالم شد  
سرع  شت با  شون تارتر مي دا شمام کم کم ..دید شد ...و چ ت ازمون دور مي 

 شد
شي امیر  شمام دنبال گو شد ...با چ ..حنانه با رنگو رویي  پریده بهمون نزدیب 

 علي گشتم ...که بالخره 
 شکسته شده کنار خیابون پیداش کردم  ....
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ستتابي آه از نهادم بلند شتتد ... امیر علي  هول کرده و مبهوت به ماشتتیني که ح
 ازمون دور شده بود 

 خیره مونده  بود ..و  بازوهامو شل  با دستاش نگه داشته بود  
با کف دو تا دستتتام در حال تلو تلو خوردن  از خودم دورش کردم و چرخیدم  

 که برم به محل حادثه ...
 اما حنانه با چشماي گریون جلومو گرفت و گفت : 
 حرفمونو باور نمي کني ؟ به خدا امیر حسین اونجا نیست ...چرا- 
 دستمو گذاشتم رو سرم ..امیرعلي طرف دیگه ام اومد و گفت : 

خواهش مي کنم بیا بریم سوار شو ...اون نیست ...چرا انقدر اصرار داري که -
 اونه ...بابا من 

 برادرشم ..یعني انقدر بي غیرتم که اون اونجا باشه و من ولش کنم برم ؟ 
شین داري پس مي افتي ...ای ست ..ندیدي نزدیب بود ما صال اطمیناني نی نجا ا

 زیرت بگیره ...توروخدا بیا 
 سوار شو ...تا کار دستم ندادي ... 
 اگه یه بالیي سرت بیاد من نمي تونم جواب امیر حسینو بدم ... 
 همچنان سرم گیج مي رفت : 
 پس اگه اونجا نیست ...چرا جواب تلفنشو نمي ده ؟- 
 البد خوابه ...گوشیش دم نیست ..چي مي دونم ...؟چي مي دونم .. - 
 دلم اروم نمي شد: 
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بیا بریم تا اونجا و  ... ببینیم که کي به کیه .....که  الاقل خیالمون راحت شه - 
 ...خواهش مي کنم 

 یهو امیر علي که هیچ وقت عصبانیتشو ندیده بودم ...سرم داد زد : 
 ..میگم نیست ...چرا باور نمي کني ؟ .- 
 طپش قل  گرفته بودم ...و از فریادش ...بدترم شدم  
حنانه بازومو گرفت ..حتما راستتت مي گفتن ...اخه براي چي باید دروه مي  

 گفتن ؟
  

                  
  
دلم اشتتوب بود ...هر دوشتتون نگرانم بودن ...طاقت یه بدبختي دیگه رو هم  

 نداشتم ..
شد و تکه  اما به ناچار هم قدم با حنانه به شین رفتیم ..امیر علي خم  سمت ما

 هاي شکسته 
 گوشیشو از روي زمین جمع کرد ...اعصابش به شدت بهم ریخته بود  

تا رستتیدن به خونه ..هیچ کدوممون  حرفي نزدیم ...زماني هم که امیر علي 
 براي اروم کردنم خواسته 

سین تماس بگیره ..ح شي حنانه رو بگیره تا با امیر ح فته بود نانه بهش گبود گو
 گوشیش شارژ نداره 

...منم که حواستتم به هیچي نبود در جواب ستتوالشتتون که گفته بودن گوشتتیم  
 همرامه ..گفته بودم نه ...
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با امیر  باز  که  تا برستتیم خونه  ند  ند مي رو قت بود..و  امیر علي فقط ت دیر و
 حسین تماس بگیره ..با کارو 

 کردارم اونم ناراحت کرده بودم  
زدیب ساعت  بود که به خونه رسیدیم ...فکر کردیم همه خوابن ... انقدر بهم ن

 استرس وارد شده بود 
 که ناي حرف زدن و راه رفتن نداشتم و فقط مي خواستم به اتاق برسم .. 

اما به محي ورود به خونه و خاموش کردن ماشتتین ...امیر مستتعود و هستتتي 
 خانوم  سراسیمه  از پله 

 دن ...حنانه و امیر علي پیاده شدن ها سرازیر ش 
سمت امیر علي رفت و با ترس   ستي خانوم به  سته بودم که ه ش اما من هنوز ن

 گفت :
 پس کو آوا ؟- 

 امیر علي از تعج  دهنش باز نشده بود که امیر مسعود گفت :  
 چرا گوشیاتون تو دسترس نیست ..یا خاموشه ؟ ...آوا کجاست ؟- 
 چي شده ...خواست ارومشون کنه : حنانه که فهمیده بود 
 صبر کنید ...یه لحده - 
 اما امیر مسعود..با همون رنگ پریدگي گفت : 

امیر حسین داره دیوونه مي شه ...توروخدا حرف بزنید ..تا االن باالي بیست -
 بار تماس گرفته ..میگه 
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ته گوشتتیش  ماس گرف عدم هر چي ت یده و ب بار فقط جیغ اوا رو شتتن اخرین 
 بوده  و گوشي شما  خاموش

 دوتام که هیچي  
 امیر علي عصباني به سمت ماشین اومد و گفت : 
 بابا بخدا تو ماشینه ..فقط یکم حالش بده - 
 هر دوشون با عجله به سمت ماشین اومدن و دروباز کردن  
 هستي خانوم با دیدنم نفس راحتي کشید و گفت : 
 چت شده مادر ؟حالت خوب نیست ؟- 
  

                  
  

امیر علي کالفه دستي به سر  و روش کشید که گوشي توي دست امیر مسعود 
 زنگ خورد و سریع 

 جواب داد .... در کمتر از یه ثانیه گوشي را داد دست امیر علي  
امیر علي که نمي دونستتت چطوري حرف بزنه و امیر حستتینو اروم کنه ...بي  

 مقدمه گفت :
 بودم ..سالمه سالمه ..گوشي... با خودش حرف بزن بخدا خوبه ...مراقبش - 
 گوشي رو به سمتم گرفت و با نگاهش ازم خواست جوابشو بدم  
بي رمم گوشي رو توي دستم گرفتم و با چشاي بسته فقط سعي کردم صداي  

 نفساشو بشمرم 
 کالفه ...عصبي ...پر استرس صدام زد ..اونم چندین بار : 
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 -آوا...؟آوا اونجایي ؟ 
 شنیدن صداش چقدر خوب بود...چونم لرزید و ازش پرسیدم : 
 تو ...سالمي ؟- 

شد  شید ...یه نفس راحت که باعک  شنید...انگار یه نفس راحت ک صدامو  تا 
 چند ثانیه اي سکوت کنه 

 ..تا نفسش برگرده سر جاش  
سامو - شه ..چرا جواب تما شیت خامو شیدي؟چرا گو شد ؟چرا جیغ ک چي 

 ا که هزار بار ندادید؟...شما ه
 منو کشتید  

شماي گریون  شت گله مي کرد... اما من با همون چ مدام با حالي دردمند .. دا
 ...نا خواسته لبخندي 

به روي لبهام نشتتستتت ...لبخندي براي اینکه  اون زنده بود و نفس مي کشتتید 
 ...زنده بود که سرم غر 

شم ...ز  شته با  نده بود و قرار نبود رو تختبزنه ..زنده بود که امید به زندگي دا
 سرد خونه ببینمش 

شینش اونقدر خوب  صداي گرم ودلن شنیدن  یادم نمیاد چیا بهم گفت ...فقط 
 بود که حسابي ارومم کرده 

 بود  
خیلي چیزا پرسید که جوابشونو ندادنم ...و خیل حرفاي دیگه ...فقط همین که 

 نوبت من شد حرف بزنم 
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 : ..فقط یه سوال ازش پرسیدم 
 کي میاي امیر حسین ؟- 
جواب ستوالش حتما یه چیز دیگه بود که از ستوالم جا خورد..ستاکت شتد و  

 بعد از کمي  گفت :
به جهنم - یام ...اون یکي عملم مهم نیستتتت ... عدش م جام ...ب یه فردا این

 ...یکي دیگه انجامش بده ..فردا 
 تا بعد از ظهر میام ...خوبه ؟  
 کردن ..ولي من اصال حواسم بهشون نبود بقیه با تعج  نگام مي  
 اشب روي صورتمو با پشت دست پاک کردم و گفت : 
  

                  
  

هر کاري مي خواي بکني بکن ..هر وقتم که  مي خواي بیاي ..بیا..فقط تو رو -
 به تمام مقدسات ..قسم 

 ... 
 باشه ..فقط نفس بکش ...جون داشته باش ...چشماتم همیشه بازه باز   

سم ...از  شه مي تر سي که نفس نمي ک سم ...از ک سته مي تر شماي ب من از چ
 کسي که تکون نمي 

ستا و موهاي پر خون بدم میاد  سرد بدم میاد ...از د سم ..از هواي  خوره مي تر
 ...از اینکه داد بزنم و 

 جوابمو ندي ..مي ترسم  
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سین شون عجی  و  غری  بود ..اما امیر ح ست  حرفام براي هم خوب مي دون
 چي مي گم که اروم و با 

 لحني که منو دیوونه خودش  کرده بود  گفت : 
عزیزم ..خواهش مي کنم  به اون اتفاق دیگه  فکر نکن ...از اون ماجرا خیلي -

 گذشته .....چرا همه اش 
شم ..  به اون فکر مي کني ؟..ببین من دارم باهات حرف مي زنم ...نفس مي ک

 حرکت مي کنم 
 .سالمه سالمم ... 

اونم فقط به خاطر تو ....پس خواهش مي کنم به اون اصتتال فکر نکن ...انقدر 
 به خودت عذاب نده 

 ...اینطوري منو هم ناراحت مي کني  
 پلکهامو محکم بستم و باز کرد ..خنده اي کرد و با محبت گفت : 
 زلف زیباي تو را تاریکي صحرا ندارد- 
 هل است دنیا نداردقد رعناي تو را سرو که س 
 هرچه گشتم دیدم خوشتر از من کس نیست  
 چون که هیچکس یارکي چون یار من زیبا ندارد 
به خنده افتادم  و جلوي بقیه نتونستم چیزي بگم که امیر علي به شوخي گفت  
: 

مثل اینکه قرار بوده امشتت  فقط ما هرچي خورده بودیمو اب کنیم ...به بقیه -
  که داره بد خوش مي
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 گذره  
 امیر حسینم که صداشو شنیده بود ..به خنده افتاد و بهم گفت : 

برو راحت بگیر بخواب ...فردام اول ستتاعت باهات تماس مي گیرم ...اگرم -
 کارم داشتي هر وقت دوست 

 داشتي باهام  تماس بگیر...دم دسته دم دسته ام ...شبت بخیر  
م مي کردن که از خجالت سرمو با ش  بخیر امیر حسین ..همه با خنده نگاه 

 پایین انداختم و گفتم :
 ازتون معذرت مي خوام - 
 امیر علي نگاهي به حنانه انداخت و گفت : 
 خوشبحاله امیر حسین ...بعضیا که یه قطره اشکم براي ما نمي ریزن - 
  

                   
  
 حنانه دست به کمر به سمتش چرخید و گفت : 
 م برم خونه امون اصال من مي خوا- 

به شوخي دوتاشون خندیدم ...و به کمب هستي خانوم و حنانه  از ماشین پیاده 
 شدم ...و چون دیر 

 وقت بود زودتر رفتیم بخوابیم  
ستراحت کنم ..اما من به   شتن خونه بمونم و ا صرار دا صبح روز با اینکه همه ا

 بیمارستان رفتم ...
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مخصتتوصتتتا هم  که امیر حستتین قبل از چون حالم فوق العاده عالي بود...
 صبحونه باهام تماس گرفته بودو 

 حرف زده بود..هرچند کوتاه ...اما دلچس  و شیرین بود  
که هیچ  کاري کرده بود  نه اداره مي کرد...و  در نبودش هم  بخشتتو دکتر فرزا

 کدوممون وقت سر خاروندن 
ه از بخش جراحي هم نداشتتته باشتتیم ...بعد از عمل دکتر کاظمي همراه اله 

 خارج شدیم ...
خسته بودم و کلي کار دیگه داشتم که باید انجامشون مي دادم ... تا وارد بخش 

 خودمون شدیم یکي 
از پرستارا که پشت استیشن ایستاده بود و گوشي دستش بود صدام زد و گفت 

 که امیر حسین 
 پشت خطه  
 ازش گرفتم و زود گفتم : الهه لبخندي زد و ازم دور شد ..با تشکري گوشي رو 
 سالم - 
 خوشحال بودم که امروز برمي گشت  

سالم ...چرا امروز تو بیمارستاني.؟..مي دونستم اتاق عملي ...و حاال حاال -
 به گوشیت سر نمي زني 

 براي همین اینجا زنگ زدم  
لبخندي زدم و به استیش پشت کردم و بهش تکیه دادم که صنم پرونده به دست 

 م با نگاه کینه از جلو
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 توزانه اي عبور کرد و رفت پیش  پرستار  
لت چطور - به ...عم حالم خو که  کار کنم ؟من  که چی ندم  نه مي مو خو

 بود؟..بعد از ظهر که میاي ؟
  
 اهي کشید و گفت : 
 عمل که خوب بود..فقط - 
 نگران شدم : 
 فقط چي ؟- 
 فقط آوا جان پروازم مي افته براي فردا- 
 ..:وا رفتم . 
  

                   
  
 چرا؟چیزي شده ؟- 
شدن که کس دیگه -  ضي ن این یکي عملم باید انجام بدم ...هر کاري کردم را

 اي انجام بده ..مجبور شدم 
خبر خوبي نبود...دلم مي خواستتت بیاد..ولي االن مي گفت نمیشتته ..چیزیم 

 نمي تونستم بگم ..گله 
نگار که چند وقت پیش باهم بحثمون شتتده کردن هم بي فایده بود..انگار نه ا

 بود و جدایي رو انداخته 
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بودیم براي بعد از به دنیا اومدن بچه ..یه جورایي هم من بي خیال حرفاي بي 
 سرو ته ام شده بودم 

 هم اون بي خیال حرف جدي که زده بود: 
 خوب فردا بیا ...چه ایرادي داره ...حاال یه روز دیرتر ...- 
 :و با خنده  
 فقط سوغاتي یادت نره ..- 
 خندید: 

 از این شال زر زریا مي خواي برات بگیرم زري؟-
 رو به سمت استیشن برگشتم ...صورتم پر از خنده بود : 
 اره مهندس - 

اون راحت مي خندید ولي من در برابر چشماي به خون نشسته صنم و گوشاي 
 تیز یه پرستار دیگه 

 کار زیادي  نمي تونستم بکنم  
 متوجه شد که زیاد نمي تونم حرف بزنم : 
عزیزم گوشیت دم دست باشه ...من دیگه باید برم ..خواهشا هم خاموشش - 

 نکن 
 چشم ..روشنه .....برو به سالمت ...فردا منتدرتم - 
صنم با حرص پرونده رو سرجاش گذاشت و بهم پشت کرد..صداي گرم امیر  

 حسین تو گوشم پیچید:
 فعال عزیزم - 
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 لبخند زدم : 
 خداحافظ - 

گوشتتي رو ستتر جاش گذاشتتتم ...پرستتتار به روم لبخند زد ...به زور بهش 
 لبخندي زدم و به سمت رست 

 رفتم  
شتم و   شدم ...کیفمو بردا بعد از ظهر بود که دیگه کم کم  براي رفتن اماده مي 

 به طرف اسانسور رفتم 
 و گفت :هنگامه خندون لباس عو ض کرده ...بهم نزدیب شد  
  

                     
  
 پارسال دوست .. امسال اشنا - 
 دکمه رو فشار دادم و قدمي به عق  رفتم و گفتم : 
 اشنا جان مثل اینکه خبراي خوب خوب داره به مشام مي رسه ؟- 
 شیطون خندید و گفت : 
 مشام تند و تیزي داریا- 

ستتبیده بود که به از گوشتته چشتتم نگاهش کردم با دو دستتت دستتته کیفشتتو چ
 شوخي در حالي که 

 کسي اطرافمون نبود با شونه اش تنه ي اروم بهم زد و با خنده گفت : 
 اخر هفته خبرش نیاد... میاد خواستگاري - 
 لبخند تمام صورتمو پر کرد : 
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 بالخره مختو زد ؟- 
 خندید: 
 نمي دونم چطوري... ولي زد دیگه ..معلومه که خیلي تو کارش استاده - 
 توام که ازهول ... همون دیروز بهش جواب بله رو  دادي ؟- 
 نه به جان اوا ...دیگه انقدر هول نیستم - 
 بهش خیره شدم : 
 پس البد از این لبخنداي مکش مرگما تحویلش دادي ؟- 
 بازم خندید .. سرمو تکوني دادم  و با خنده به اسانسور خیره شدم و گفتم : 
 ه پسر خوبیه ..مبارک باش- 
 روق وخوشحالي از چشماش مي بارید... 
دیدم خیلي التماس مي کنه ...گ*ن*ا*ه داشتتت طفلي ...دلم نیومد دلشتتو - 

 بشکنم 
 -آخیه الهي ...- 
 با باز شدن در اسانسور هر دو وارد شدیم : 
 تو چه خبر ؟دکتر کي میاد؟- 
 حرکت ارومي به سر و گردنم دادم : 
  

                     
  
 بري نیست ...اگه خدا بخواد فرداخ- 
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 چه خوب ...اونوقت از دست دکتر فرزانه راحت میشیم - 
ست جا به جا  شدیم ...کیفمو توي د سور ..هر دو  خارج  سان شدن در ا با باز 

 کردم که صداي زنگ 
گوشیم در اومد..به خیال اینکه امیر حسینه تند گوشیمو در اوردم اما با دیدن یه 

 ي شماره ناشناش رو
صتفحه گوشتیم کمي تعلل کردم ...هنگامه که دوشتا دوشتم مي اومد با دیدن 

 دکتر رفعت گل از گلش 
 شگفت و با خنده ازم دور شد 

ترسیدم جواب تلفن رو بدم ...وقتي تماس قطع شد..خواستم گوشي رو بذارم 
 تو کیفم که دوباره زنگ 

 خورد... 
شماره امو گیر شه که  شگي با اورده کالفه رد تماس زدم اما  از اینکه مزاحم همی

 باز م زنگ خورد که با 
 خودم گفتم ..شاید اون نباشه .. 

دکمه ستتبزو لمس کردم و خیره به هنگامه و دکتر رفعت که هر دو لبخند به ل  
 باهم حرف مي 

 زدن ..گوشي رو دم گوشم نگه داشتم  
 صداي یه مرد نااشنا بود..که  صدام مي زد  
 رنگم پریده بود: 
 الو خانوم دکتر فروزش ؟- 
 خواستم تماسو قطع کنم ..اما چه کاري بود..هنوز که بنده خدا حرفي نزده بود 
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 براي بار سوم که صدام زد با تن صدایي اروم و کمي لرزون گفتم : 
 بله ..بفرمائید- 
 مکک کوتاهي کرد: 
 سالم خانوم دکتر ...اقبالي هستم ..دکتر مهرداد اقبالي - 

سم اقبالي همینطور خودش عذاب دهنده  زمان براي شد ...ا لحده اي متوقف 
 بود ..دیگه شنیدن 

 صداش  فاجعه بود...فاجعه اي که قدرت حرف زدنو ازم مي گرفت  
 سکوتم خیلي طوالني شد: 
 خانوم دکتر ...من باید باهاتون حرف بزنم ..خیلي مهمه - 
 احاطه کرد:در میان سکوتم و شنیدن صداش حس تنفر همه وجودمو  

 من با شما حرفي ندارم ...لطفا مزاحم نشید -
  
  

                     
  

هاتون حرف بزنم ..مجبور نبودم - با ید  با خانوم دکتر خواهش مي کنم ...من 
 باهاتون تماس نمي گرفتم 

 ...مسائلي هست که مطم نم خیلي مایل به شنیدنش هستید  
 رنگ و روم پریده بود: 

 ..لطفا...من عالقه اي به شنیدنشون ندارم اقاي دکتر -
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اما من اصتترار دارم که حرفامو به شتتما بزنم ...شتتما هم باید بشتتنوید ...اینا -

 حرفایي هستن که به دو 
 نفرمون مربوط میشه ... 
 هنگامه خندون نگاهي بهم انداخت ...چه سخت بود لبخند زدن بهش : 
فن بهم بگید..من زیاد وقت خیل خ  اگه حرفي دارید ..همین پشتتتت تل- 

 ندارم 
 کالفه نفسشو بیرون داد: 
 این حرفا رو نمیشه پشت تلفن زد...لطفا درک کنید - 
 مي خواستم تماسو زود قطع کنم : 
 خیل خ  ...پس من متاسفم ...دیگه هیچ حرفي نمي مونه ..خداحافظ - 

..منو از هر واهمه رو به رو شتتدن با مردي که استتمش برام بدنامي اورده بود .
 کاري... مخصوصا دیدار 

 حضوریش منع مي کرد 
اما اون اصتترار شتتدیدي به این دیدار و گفتن حرفاش داشتتت ... براي همین 

 زماني که دید هیچ رقمه 
شد که تمام این مدت باعک   صل به حرفایي  ستم ...متو ضر به دیدنش نی حا

 بدبختیم شده بودن 
منم درست مثل زندگي شما دچار مشکل  ببخشیدکه اینو مي گم اما ...زندگي-

 شده ...منم درست 
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مثل شتتما به خاطر حرف دیگران و چیزي که به من و شتتما نستتبت دادن ...و 
 رابطه اي که الکي به منو 

 شما برچس  زده شده ...  از هستي ساقط شدم .. 
همه چیزم نابود شتتده ...از بین رفته ...من حرفایي دارم که اگه بشتتنوید ...مي 

 تونید همه چیز از دست 
 داده اتون دوباره به دست بیارید... 

شتتما شتتتانستتي که اوردید طرف مجهول قضتتیه بودیداما من ..نه ..من بي 
 گ*ن*ا*ه از اون بیمارستان بیرون 

 رونده شدم ... 
شما ...اگر مي  سمش هم  شنا صیره یه نفره ..یه نفر که هم من می و همه اینا تق

 خواید اون یه نفرو 
 ناسید ..لطفا فردا به ادرسي که براتون مي فرستم بیاییدبش 
به کستتیم چیزي نگید...نمي خوام کستتي از این قضتتیه چیزي بفهمه ...این به  

 نفع خودتوتنم هست 
 نمي تونستم حرفاشو باور کنم : 
  

                
  
 چرا مي خواید اسم اون یه نفرو بهم بگید؟- 
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مه چیزو- ید... ه یا ید  اگر فردا ب یار مه چي ستتر در م بهتون مي گم ..و از ه
 ...فقط خواهش مي کنم 

شما که نمي خواید اعتبار و ابروي دکتر   بیایید...به نفع خودتون و زندگیتونه ...
 از بین بره ...

دکتر کم کستي نیستتن ..با یه ابرو ریزي تمام موقعیتشتون به خطر مي افته ..به 
 فکر ابروي ایشون و صد 

 ي خودتون باشید البته زندگ 
 قابل اعتماد نبود: 
 چرا من باید بهتون اعتماد کنم ؟- 
 صداش گرفته و ناراحت شد: 
چون شتتما هم مثل من یه قرباني هستتتید..قرباني که خیلي باهاش بازي - 

 شد...
 حرفاش تامل برانگیز بودن : 
 و اگه نیام - 

ر ي دوم که تا اخدستتت خودتونه ..مي تونید نیاید..اما من بهتون تضتتمیني نم-
 عمر بتونید راحت زندگي 

 کنید ...اونوقته که  همیشه باید در سایه اي از ابهام باشید ... 
اگه واقعا راستت مي گفت بدم نمي اومد طرفو مي شتناختم و به حستابش مي 

 رسیدم ..با اینکه براي  
 رفتن و نرفتنم دودل  بودم اما: 
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 ساعت چند و کجا؟- 
شو -  براتون پیامب مي کنم ...من دیگه باید برم ...فردا منتدرتونم مکان و زمان

 ..لطفا به موقع بیاید..
 خدانگهدار 

  
 *** 

شده از طرف  سال  سته بودم و به پیام ار ش صندلي ن تو اتاق نزدیب پنجره روي 
 اقبالي چشم دوخته 

 بودم ...جایي که باید مي رفتم و ساعتشو برام فرستاده بود
  
 بهم نمي کرد ...اهي کشیدم و اسم امیر حسینو اوردم ..رهنم هیچ کمي  
  

                  
  

انگشت شستم رو  براي لمس شماره اش به صفحه گوشي نزدیب کردم ..اما با 
 یاد اوري حرف اقبالي 

که تاکید  به نفهمیدن کستتي از این ماجرا کرده بود..شتتستتتمو عق  کشتتیدم  و 
 چشمامو بستم که 

 تي خندون  به همراه دو لیوان اب میوه وارد اتاق شد حنانه با صور 

http://www.roman4u.ir/


 2187 عبور از غبار

شیم رو پایین اوردم  و به   شمامو باز کردم و گو سمتش چرخوندم چ سرمو به 
 روش لبخند زدم 

 غصه نخور... فردا میاد ...خودشم نیاد ...نامه اش میاد- 
  بي خیال گوشي رو روي میز کناریم رها کردم  و از پنجره به بیرون خیره شدم 

لیوان خودش و منو از توي سیني برداشت و به طرفم اومد و حین خوردن قلپي 
 از اب میوه اش لیوان 

 دیگه رو به سمتم گرفت  
به   به پنجره تکیه دادو مثل من  به ل که  ند کردم و لیوانو ازش گرفتم  دستتتت بل

 بیرون خیره شد
شو با م شدم ....موها سفید روش خیره  صورت  دل با به موهاي رنگ کرده و 

 نمکي باالي سرش جمع 
 کرده بود 
 نگاه ازش گرفتم و به لیوان سر خالي اب میوه ام خیره شدم که یهو ازم پرسید: 
 به ندرت یکم زود نبود ؟- 
 متج  نگاهش کردم  
 قلپ دیگه اي از اب میوه اشو خورد ..و بهم خیره موند: 
 من فکر مي کرد حتما یکي دو سالي صبر مي کني - 
 به لبام اومد...خنده اش گرفت :لبخند  
 -چرا لبخند مي زني ؟دارم  جدي باهات  حرف مي زنم - 
 با دقت بهم خیره شد: 
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ما خودت مي خواستتتي -  نه ... عمرا ...حت ته ... ته بوده ؟الب ناخواستت نه  نک
 ...درسته ؟

با ارامش قلپي از اب میوه امو خوردم ...خنده اش بیشتتتر شتتد و لبه ي پنجره  
 نشست :

راستتتشتتو بخواي من حداقل یه ... یه ستتالي صتتبر مي کنم .... بعد بچه دار  -
 میشم ...چون برام سخته 

 که هنوز لذتي از زندگیم نبردام ..یه بچه هم بیارم .. 
 کمي از موهاي جلوشو به عق  روند و سرشو به شیشه پنجره تکیه داد: 
ت مثل امیر اما مشتکل اینجاستت که  امیر علیم عاشتم بچه استت ...درست- 

 حسین 
 خیره به لیوان تو ي دستم ..محتواي درونشو کمي تکون دادم و گفتم : 
  

                 
  
 خوب چرا لذت زندگي رو با داشتن یه بچه ..بیشترش نمي کني ؟- 

ضر - ست ...من که حا ول کن تورخدا ...لذت دو نفري بودن یه چیزي دیگه ا
 نیستم این لذت و دقایم 

 یه بچه تقسیم کنم  خوشو با 
 خندیدم و یه قلپ دیگه خوردم : 
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سوال ازت - ستي ...حاال یه  صال نگرانش نی ست داري که ا ولي انگاري تو دو
 بپرسم ..راستشو مي گي 

 ؟ 
 سرمو خندون تکون دادم : 
 امیر حسین که مجبورت نکرد؟- 
 خنده ام به قهقهه تبدیل شد که همراهم زد زیر خنده و گفت : 
 دیگه  سواله- 
 باور کنم که امیر حسینو نمي شناسي ؟- 

لیوان اب میوه اشو لبه ي پنجره گذاشت و دوتا دستشو ...از دو طرف روي  لبه 
 هاي پنجره نزدیب 

 پاهاش  گذاشت و خودشو به سمتم کشید و گفت : 
 من که براي دوتاتون خیلي  خوشحالم ...این خونه واقعا یه بچه کم داشت ..- 

ش صال از همه بی ستید...تو ا سبي ه شحالم که دوتاتون زوج منا تر براي این خو
 مثل افاق نیستي 

...گاهي که مي بینم براي یه مهموني از یه هفته پیش به تقال نمي افتي تعج   
 مي کنم ..

افاق زني بود که باید براي مهموني از همه بهتر میشتتد..لباستتش ... ارایشتتش 
 .....انصافا هم خوب به 

رسید...و البته به تنها چیزي که نمي رسید امیر حسین و زندگیش خودش مي  
 بود...
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از منم خیلي بدش مي اومد...چون فکر مي کرد بهش فخر مي فروشم ..یه بار 
 که با امیر حسین 

 دعواش شده بود  
الکي منو هم وارد دعوا کرد و بلند گفت که من بهش فخر مي فروشتتم ...اگه  

  اون روز امیر علي جلومو
 نگرفته بود با یه ضربه مشت حساب شده ..از پا درش مي اوردم  
باعک   ته لبخنداي زیر زیرکیش که  بهش خیره شتتتدم ..خیلي اروم بود...و الب

 خنده ام مي شد:
 حنانه ؟- 
 سرشو تکوني داد : 
 بله ؟- 
  

                 
  

 تم درباره ایناز اینکه صداش کرده بودم .... پشیمون شدم ...چرا که مي خواس
 موضوب چیزي بهش 

بگم ...اما زود فهمیدم ..کستتي که از اول ماجرا  در جریان نبوده بهتره که تا 
 اخرم در جریان نباشه ...براي 

 گفتن و نگفتن موضوب به امیر حسینم دچار تردید شده بودم  
 بله ؟- 
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 بهش لبخند زدم و با یه سوال سریع حواسشو پرت کردم : 
 امیر علي اشنا شدي ؟چطوري با - 

شت و با قندي که تو دلش اب مي کردن  شو از لبه ي  پنجره بردا خندید و لیوان
 به نقطه اي خیره شد و 

 گفت : 
 خیلي اتفاقي- 
 راحت به عق  تکیه دادم و اماده شنیدن شدم : 

چه روزي بود اون روز ...توي مط  یکي از اساتیدم مشغول بودم و داشتم با -
 ز مراجعین دندون یکي ا

 ور مي رفتم ...فکر کنم حدود یه دو ماهي بود که اونجا مشغول بودم ... 
ستادم که تو اتاق ب*ه*لي  شلوه بود ..نزدیب ظهر بود..ا سرمون  اونروز یکم 

 درگیر بود و منم این یکي اتاق 
 ...بازم مشکل کشیدن دندون بود .. 

اونشتتبم امیر علي به یاد نمي دونم چرا هر چي دندون ستتخته ..میفته گیر من ..
 اون روز داشت اریتم 

 مي کرد 
 با عالقه کمي  از ابمیوه امو خوردم : 

شتم زور مي زدم که دندون طرفو در بیارم اما در نمي اومد ..با اون همه بي - دا
 حسیم که بهش زده 

 بودم همش مي گفت  درد دارم  
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باز مي رارم ...همون موقع  بود ک تاقو  ه  امیر علي براي  دیدن من معموال در ا
 استادش به مطبمون 

 اومد..و چون در اتاقم باز بود منو دید ... 
شش ..دقیقا هم رو به  شه بعد بره پی ستادش تموم ب سته بود تا کار ا ش در واقعه ن

 روي اتاق من 
 نشسته بود.. 

شم ... طرف مي گفت خیلي درد داره ...متوجه  هر بار که مي اومدم دندونو بک
 *س*تقیم امیر علي نگاه م

 شده بودم که داشت با دقت کارمو نگاه مي کرد... 
اعصابم خورد شده بود..دو بار به قصد کشیدن دست به کار شدم ولي نتونستم  

... 
 امیر علي رو بگو از خنده در حال انفجار بود ..منم که فقط حرص مي خوردم  
اوایل کارم بودو  دیگه صتتداي مریضتتم در اومد که چرا خالصتتش نمي کنم ... 

 یکم ناشي بودم ..
  

                 
  

ید  ند بار نمي خ تاد...این به امیر علي اف گاهم  باز ن که  یده بود  رنگ و روم پر
 ...فقط مي خواست بدونه اخر 

 سر چیکار مي کنم  
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واي اوا  با اینکه فکر مي کردم یه ادم معمولیه که براي درستتت کردن دندونش 
 اومده ولي حسابي 

 دست و پامو گم کرده بودم  
 مریي مدام ناله مي کرد و ارامش نگاه امیر علیم که نگو....دیوونه کننده بود.. 

سمت  شده به  ستم  و با عزم جزم  شدم و رفتم درو ب دیگه طاقت نیوردم و بلند 
 کشیدن دندون رفتم 

تا  ..اونم با تمام قدرت ..چنان زوري زدم و چنان کشتتیدم که فریاد بنده خدا 
 هفت اسمون رفت 

 دوتایي ریسه رفته بودیم از خنده : 
بیچاره اونایي که منتدر نوبتوشتتون بودن ...دیگه رنگ به روشتتون نمونده بود -

 ..و خداروشکر مي کردن 
که اون مریي اخرین مریضتتم توي اون روز بود و مجبور نبودن زیر دستتتم  

 جون بدن 
شامو در اوردم و بلند  ستک سایلمو جمع و جور کنم با رفتن مریي د شدم که و

 که دیدم امیر علي اومده 
 تو اتاق و روي یونیت  نشسته 

  
 با تعج  ازش پرسیدم : 
 نوبت دارید؟- 
 مثال دندونش درد مي کرد ..فقط سرشو تکون داد 
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در حالي که مطم ن بودم من دیگه مریضتتي ندارم ...ولي به ناچار رفتم باال 
 سرش ..اثار خنده تو صورتش 

 بود..بهش گفتم مشکلتون چیه ؟ 
که صتتتداش در  چاره از درده  ی ب کردم  کر  ف کرد..اول  باز  هنشتتتو  فقط د

 نمیاد..دندونشو خوب بررسي کرد 
..هیچي مشتتکلي نداشتتتن ..تازه اونقدر تمیز و مرت  بودن که باورم نمیشتتد 

 کسي از کسایي که زیر 
 دستم بودن تا حاال از این دندونا داشته باشن  

عا  تب واق تب  قت  با د که  تحستتین برانگیز بود براي همین ..همون  طور 
 دندوناشو بررسي مي کردم 

 گفتم : 
افرین ..چه دندوناي تمیزي ...من که چیزي نمي بینم ...پس بگید مشکلتون - 

 چیه ؟
 بهش خیره شدم که خنده اش گرفت و گفت : 
 اون دندونو چطوري کشیدي؟- 
 تم :چشام چهارتا شده بود آوا...گف 
 یعني چي اقا؟ - 
  

                  
  

http://www.roman4u.ir/


 2195 عبور از غبار

 پرو پرو خیره تو چشمام گفت : 
اخه لحده اخر درو بستید ..من نتونستم ببینم چي شد که یاور اونطوري پا به - 

 فرار گذاشت 
نه نگاش کردم و   با کی چنان حرصتتي مي خوردم که نگو و نپرس براي همین 

 گفتم : 
 تمیزتو بکشم تا بفهمي ؟ مي خواي یکي از اون دندوناي- 
 از ترس زود بلند شد و گفت : 
 نه نه نه ....تازه یادم افتاد یه قرار مهم دارم ...- 

چیزي نمونده بود با انبر بیفتم دنبالش که استتتادم براي انجام کاري از اتاقش 
 بیرون اومد و نگاهش به 

 مون اومد گفت :داخل اتاق من افتاد ... با دیدن امیر علي لبخند ي زد و سمت 
 تو اینجا چیکار مي کني ؟کي اومدي؟چرا خبر ندادي ؟- 
 امیر علي با خنده بلند شد و دستي به موهاش کشید و گفت : 
 تازه اومدم و داشتم از مصاحبت با خانوم دکتر لذت مي بردم - 
 استادم نگاهي بهم انداخت و با نشون دادن امیرعلي بهم گفتم : 
خوب و البته شتتیطونتم ...امیدوارم رو اعصتتابت نرفته یکي از دانشتتجویاي - 

 باشه که راتا توش تخصص داره 
 هر دوتاشون از صورت برافروخته و نگاه عصبانیم زده بودن زیر خنده  
 به یاد اون روز خنده رو لباي حنانه  جا خوش کرد: 

که رفت - جالبتر از اون این بود  مه اش تو فکرم بود.. عد ه به ب  واز اون روز 
 امداي امیر علیم به مطبمون 
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 زیاد شده بودتا حدي که یه بار استادم به شوخي بهش گفت : 
 اینجا چیزي جا گذاشتي  که هي میاي و میري؟- 
 اونم که از رو نمي رفت و جواب مي داد و مي گفت : 
 نه استاد...مشکل دلمه که زود به زود دلش براتون تنگ میشه - 
 اشو خوب میشناخت بهش مي خندید و مي گفت : استادم که شاگرد دیرینه 
 اره جون خودت - 

صوص دکتر  شتریاي مخ ساعتاییم براي  م ستاد  ست ا چند باري هم به درخوا
 مي اومد ...و شده بود یه 

 جورایي هم اتاقیم ... 
  

                  
  

 پیش خودمون بمونه ..از شیطنتاش و اریت کردناش خوشم اومده بود و به روي
 خودم نمي اوردم ...از 

 هر چیزي براي خندوندن استفاده مي کرد 
 طاقت نیوردم و ازش پرسیدم : 
 کي ازت خواستگاري کرد؟- 
 با روق بهم خیره شد: 

دقیقا سه هفته بعد از اون ماجرا وقتي که هر دومون داشتیم کارمونو مي کردیم -
 ...من مشغول پر 
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 خودش که یهو گفت :کردن دندون بودم ..اونم مشغول کار  
 محي رضاي خدا گاهي هم بخندي ..زشت نمیشیا- 

نداختم  گاهي بهش ا تا مریي چنین حرفي رو بهم زده بود ..ن جلوي دو
 ...سخت داشت با دندون دختر 

 بچه مي رفت ..جوابي بهش ندادم که باز گفت : 
 من که از هفته اینده دیگه اینجا نمیام - 
 بي محلي بهش کردم : 
 تو ادمو تحویل نمي گیري که اخه - 
باورت میشتته ...دوتا شتتاخ باالي ستترم در اورده بودم ...مریي زیر دستتتیم با  

 وجود دهن بازش مي خندید
 البته یه راه داره که باز بتوني منو ببیني ...- 
 رنگم عین گچ ..اونم که براي خودش خوش  

شد وچیزي نگفتم و کارمو ادامه دادم تا اینکه کار اوني که ز ستم بود تموم   یر د
 رفت ...دیگه نگاهشم 

 نمي کردم فقط گاهي زیر چشمي نگاهي بهش مي نداختم .. 
خوش تیپ و خوش هیکل بود..هر بارم که مي اومد حستتتابي به خودش مي 

 رسید..بوي ادکلنشم که 
 اوففف ..حواس براي ادم نمي راشت 

  
ختر نزدیب کرد و با همونطور که داشتتتم وستتایلو مرت  مي کردم ستترشتتو به د 

 لبخند بهش گفت :
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 به ندرت ..این خانوم دکتر ما خوشگله ؟- 
 دختر فقط بهش مي خندید 
 اره ..منم ندرم همینه ...اما چه کنم که اصال از من خوشش نمیاد- 
  

                     
  

ستم  شته بودم و بهش خیره بودم و مي خوا صباني نبودم ..برگ ستش ع دیگه از د
 م مي خواد چي بدون

 بگه ..چیکار کنه  
 مثال با دختر بچهه حرف مي زد : 
 تو چي مي گي ؟- 
 نمایشي گوششو به دختر نزدیب کرد  و تکوني داد و گفت : 
پس تو زحمتشو مي کشي و به این خانوم خوشگله میگي که  بیاد زن من شه - 

- 
 بلند مي خندیدم و حنانه هم مي خندید 
 بود که امیر علي بهم خیره شد و گفت :دختر بهم خیره شده  
 اونطوري نگاهم نکن ...حرف دلمو زدم دیگه - 
 البد توام با یه چیزي زدي تو سرش ؟- 

نه بابا ..از هول زودي از اتاق زدم بیرون ..اخه اصال انتدارشو نداشتم ...اونم -
 اون روز ...توي مط  
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 ....تازه جلوي دوتا مریي ازم خواستگاي کنه  
 خنده بهش خیره شدم و گفتم : با 
 از دست شما دوتا- 

همون روزش با پدرم تماس گرفته بود و بهش گفته بود که منو مي خواد و اگه -
 اجازه بده بیان 

 خواستگاري ... 
پدرم وقتي قضتتیه رو مطره کرد و ندرمو خواستتت ..با اینکه اصتتال فکر نمي 

 کردم ...بذارم بیاد ..ولي واقعا 
 شد که گفتم بیان  نمي دونم چي 

مي دوني اوا...فکر کنم از همون روز اول که دیده بودمش ازش خوشتتم اومده 
 بود..بعدا که فهمیده بودم 

شیطنتاش  شم اومد.. شتر ازش خو ستاد ..بی شته منه ...و عزیز و دردونه ا هم ر
 ...سر به سر 

  مگذاشتناش ..همشونو دوست داشتم ...سر یه هفته هم جواب مثبت بهش داد 
 و اصال هم پشیمون نیستم  
 لبخند محوي زدم : 
 شما دوتام واقعا بهم میایید..امیر علي  پسر خیلي خوبیه ...- 
که من -  نارو جلوش نگي  حاال ای گل ... خوب ..دوستتتت داشتتتتني ..

 گفتما...اونوقت زیادي روق مي کنه 
شتتي بتا حاال شتتده که مستت له اي پیش بیاد و نتوني بهش بگي؟ ..یا مجبور - 

 بهش دروه بگي؟
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 مثال چطور مس له اي؟- 
 نمي دونم هر چیزي که نتوني حقیقتو بهش بگي  
 تو فکر فرو رفت و گفت : 

مه - باه فت من  فت ؟گ گاري بهم چي گ مد خواستتت که او مي دوني روزي 
 شرایطتت کنار میام ..فقط یه 

گي..حقیقتم نتونستتتي بهم چیز ازت مي خوام ..اینکه هیچ وقت بهم دروه ن
 بگي ..با دروه جاشو عوض 

 نکن .. 
شم ..یا چیزي که نتونتم حقیقتو  براي همین فکر نمي کنم بهش دروغي گفته با

 بهش بگم ...مگه تو 
 اینکارو کردي؟ 
 کمي رنگ به رنگ شدم  
 نه ..پرسیدم ..همین طوري ..- 
 و گفت : لیوان خالي شده از ابمیوه امو از دستم بیرون کشید 
 من برم پایین کم کم دارن شامو میارن ..توهم بیا  

با تشکري لیوانو بهش دادم ... از اتاق که خارج شد...تو فکر فرو رفتم که ایا با 
 امیر حسین تماس بگیرم 
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سو برقرار   ستم تما ش شت  شمش بین رهن و قلبم انگ یا نه ..و بالخره توي ک
 کرد...

دادم ..وقتي به بوق اشتتغال رستتیدم  به صتتداي بوق هاي کشتتیده گوش مي
 ...ضربان قلبم به بینهایت 

شم برم پایین اما عقلم فریاد  ستم بلند  سو قطع کردم ...خوا سیده بود که تما ر
 زد..اشتباه نکن باهاش 

 تماس بگیر 
به پنجره نزدیب شتتدم و دوباره تماستتو برقرار کردم ..اما باز همون بوق هاي  

  کشیده و نهایتا بوق اشغال
باز  کار  باهاش تماس گرفتم ..و نتیجه  باز  نگران از اینکه چرا جواب نمي ده 

 همون چیزاي تکراري بودقرارم 
 با اقبالي نزدیب ظهر توي یه کافي شاپ بود  
ید چیزي بهش نگفتم و رفتم ستتر قرار...یعني چه   اگه امیر حستتین مي فهم

 حسي بهم پیدا مي کرد؟
پایین رفتم ..حنانه خندون با امیر علي در حال  از اتاق بیرون اومدم و به طبقه

 حرف زدن بود و امیر 
ستم ...باید چیکار   ش سعودم تلویزیون مي دید...رفتم و روي یکي از مبال ن م

 مي کردم ؟
میل شدیدي هم به شناختن اون ادم مرموز داشتم ..به امیر مسعود خیره شدم  

 ..و بعد به امیر علي .
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س سته مبلي دیر وقت بود و امیر ح ین جواب تلفنم رو نداده بود...حنانه روي د
 که امیر علي روش 

 نشسته بود تکیه داده بود و به حرفاي امیر علي لبخند مي زد  
ست حنانه رو گرفته بود و اروم با  ست امیر علي که د شد به د شیده  ..نگاهم ک

 شستش پشت 
 دستشو نوازش مي کرد..لبخند به لبام اومد 
  

                 
  

بهشون غبطه خوردم که چه راحت و بدون دردسر عاشم هم شده بودن و حاال 
 انقدر همو دوست 

 داشتن ...به عق  تکیه دادم  
دوباره نمي خواستتتم باعک نگراني جمع بشتتم ...براي همین  حرفي از جواب 

 ندادن گوشي امیر حسین 
 به میون نیوردم  
 از شام که چیزي نفهمیدم ... 

نداد...نگران موقع خو باز جواب  ماس گرفتم ... هاش ت با گه  بار دی یه  اب هم 
 براي فردایي که هنوز نرسیده 

 بود سعي کردم بخوابم ..اما خوابم نبرد و تا نزدیکاي صبح بیدار بودم .. 
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شیم ..به ناچار   شنیدم االرم گو ستم کمي بخوابم اما با  بعد از اران بود که تون
 .پلکهامو از هم باز کردم ..

لبه ي تخت نشستم و اولین کاري که کردم تماس گرفتن با گوشي امیر حسین  
 بود 

اینبار صتتداي زني که مي گفت ..در شتتبکه موجود نمي باشتتد...توي گوشتتم 
 پیچید...

  
نگران بودم ..دست و پامو گم کرده بودم ..بیشتر از این نگران بودم که چرا امیر  

 حسین جواب 
ترس بلند شدم و طول و عرض اتاقو در حال فکر کردن گوشیشو نمي ده ...با اس

 طي کردم ..که بالخره 
شیمو باال اوردم و با  صفحه گو شده بودم ... صمیمي که مجبور به گرفتنش  با ت

 اوردن اسمش به خودم 
 جسارت و قدرت دادم که باهاش تماس بگیرم 

  
 یشتتتر از همه همفعال این بهترین راه بود...باید همین کارو مي کردم ...چون ب 

 نگران امیر حسین بودم ..
چند ثانیه بعد ...با شتتنیدن صتتداش از توي گوشتتي   اب دهنمو قورت دادم و  

 اروم گفتم :
ستتالم ...صتتبح بخیر ..ببخش بد موقع زنگ زدم اما باید باهات حرف بزنم -

 ..یه موضوب خیلي مهمیه ...به 
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مارستان دیگه مي توني بیاي بیتنها کسیم که مي تونم بگم تویي...تا یه  ساعت 
 ...اگه زودترم بیاي 

 خیلي خوبه  
....-  

 نه نه نمي خوام کسي بدونه ...پس خودت بیا ..منتدرتم - 
 ..... 

 ممنون ...این محبتتو هیچ وقت فراموش نمي کنم - 
 ... 

 باشه ..پس تو  بیمارستان مي بینمت  
  

                  
  
  

******************* ******************* 
 فصل  ).....( 

شدم ...      دقیقه اي از زمان مورد  شاپ  شرایط موجود وارد کافي  سیده از  تر
 ندر مي گذشت ..سر 

 چرخوندم و اب دهنمو قورت دادم  
نگران بودم و از همه چي مي ترستتیدم ..از اینکه کستتي منو اینجا ببینه ...یا 

 اقبالي برنامه اي برام چیده 
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 شه با 
سته بود..خلوت خلوت بود و  ش شاپ که از پنجره دور بود ن شه اي از کافي  گو

 فقط یه دختر و پسر یکي 
 از میزها رو اشغال کرده بودن  
 اقبالي با دیدنم لبخندي زد و از جاش بلند شد 
عقلم مي گفت برگرد.. نرو...اما تا اینجا اومده بودم ...باید مي رفتم تا به همه  

 پایان بدم این بدبختا 
 فکر نمي کردم بیایید- 
 صندلي رو بیرون کشیدم و گفتم : 
 حاال که اومدم ..- 
 وقتي نشستم ..دوباره لبخندي زد و نشست و گفت : 
 چي میل دارید؟- 
 وحشت ... شدت تند ضربان قلبم رو ثانیه اي متوقف نمي کرد 
 -برگردم چیزي نمي خوردم ... لطفا برید سر اصل مطل  ..من باید زود  
 راحت به صندلیش تکیه داد: 
 نگران نباشید.... اینجا کسي شما رو نمي بینه - 
 به اطرافم نگاهي انداختم و بعد به چشماش خیره شدم : 
کارو -  ید و  جام ..خواهش مي کنم ...زودتر بگ ید این که زد من براي حرفي 

 تموم کنید
و خیره تو چشتتماي خودشتتو جلو کشتتید و ارنجاشتتو به لبه ي میز تکیه داد  

 وحشت زده ام گفت :



wWw.Roman4u.iR  2206 

 

  
                    

  
کل  به  ید  با به گردن من حم دارن ...اگه ایشتتون نبودن ... دکتر موحد خیلي 

 پزشکي رو مي راشتم کنار 
..اما با محبتي که ایشتتون در حقم کردن ...حداقلش اینکه که فعال یه بد نامي  

 برام مونده و بس 
 شو نداشتم حوصله شنیدن ارجیف 

گه مي - یه چیزاي دی ید..دیروز  باره خودتون حرف بزن که در مدم  من نیو
 گفتید..من براي شنیدن اون حرفا 

 اومدم  
 بله ...مي دونم ...خدمتون عرض مي کنم ... البته اگه یکم صبور باشید- 
 نفسمو اروم بیرون دادم  

ي میز بود خواست با اشاره به پسرک جوني که در حال جمع کردن فنجونا از رو
 برامون دوتا فنجون قهوه 

 به همراه کیب بیاره  
ارامشتتش ... عذاب دهنده و غیر قابل تحمل بود..تمام کف دستتتم پر از عرق  

 بود:
واقعیتش اینه که من پاک پاکم نبودم که بخوام ادعاي انچناني داشتتته باشتتم -

 ...به هر حال هر کي 

http://www.roman4u.ir/


 2207 عبور از غبار

ه ...اشتتتباه بزرگي تو زندگیم کردم که خربزه مي خوره باید پاي لرزشتتم بمون 
 نتیجه اشم گرفتم 

اما ناراحتي من از کسیه که این بالها رو سرم اورد و حاال داره راست راست راه 
 مي ره و خوش مي 

 گذرونه ....اون به شمام ظلم کرد ... 
راستشو بخواید وقتي خبر ازدواجتون با دکتر موحد شنیدم از تعج  شاخ دارم 

 کلي ام روق و البته 
کردم ... چرا که ...با این کارتون اوني که مستتب  بدبختیتون بود کلي حرص  

 خورد و خود خوري کرد ..
 طاقتم تموم شد: 
 اسمش ؟- 
 به ندرتون گفتن اسمش به تنهایي کافیه ؟- 
 خیره نگاهم مي کرد که گفت : 
 من که فکر نمي کنم ...- 
 نمي دونستم قصدش از این کارا چیه : 

 شما نیاز به مدرک داري ..یه مدرک که کامال زمین گیرش کنه ...-
  
 مگه شما مدرک داري ؟- 
 لبخند به لباش اومد و فنجونشو برداشت و با ارامش قلپي از قهوه اشو خورد: 
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 یه مدرک عالي که رد خور نداره - 
 اسمش ؟- 
 نامرد شد : 

تونستتتم حفظ کنم ..اما ابروم رفته ...همه درباره  مي دونید من فقط حرفه امو-
 ام بد فکر مي کنن ..با 

این مدرک چیزي به من برنمي گرده ...اما براي شتتما چرا...ثابت میشتته اوني 
 نیستي که همه درباره 

 اش فکر مي کردن  
 خوب ..مندور؟- 
تونه بمندورم اینکه این وستتط باید یه چیزي به من برستته ..یه چیز که حداقل - 

 کمي ارومم کنه 
 چي ؟- 
 لبخندش یهو از بین رفت و جدي شد: 
 از دکتر بخواید که منو برگردونه به بیمارستان - 
 باورم نمي شد: 
 چي ؟حالتون خوبه ؟- 
من باید به اون بیمارستتتان برگردم ...من به جاي یه نفر دیگه رفتم ..باید اون - 

 مي رفت نه من 
 -نیست ؟ این کار از دست من ساخته 
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 پس منم مدرکي ندارم که به شما بدم - 
اخه این چه کاریه که شتتما از من مي خواي ؟امکان نداره ...همین مونده برم -

 به دکتر بگم شما رو 
 برگردونه .. 

این مشکل من نیست ..اگه اون مدرک و اسمو مي خواید... تنها راهش همینه -
 که گفتم ..من اصال 

 شرایطم خوب نیست  
 عصبانیت بلند شدم ..خیره نگاهم کرد: با 
متاستتفم ..تا همینجاشتتم نباید مي اومدم ...دیگه هم برام مهم نیستتت اون - 

 شخص کیه ...
 کیفمو برداشتم برم : 
 خانوم دکتر - 
 به سمتش چرخیدم ..ناراحت لبخند زد: 
  

                   
  

اون بیمارستتتان دیگه  من مدرکو بهتون مي دم ...خودمم مي دونم برگشتتتن به-
 ممکن نیست ...تازه 

 برگردمم چه سود؟ 
سي دي در اورد ... روي میز   ست تو جی  ب*ه*لي کتش کرد  و یه پاکت  د

 گذاشت و بهش خیره شد:
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یل - فا یه  یل صتتتوتي و  فا ند  چ یه .. ین ستتتي د توي ا یت  ع ق مه وا ه
 تصویري...پیشاپیشم براي اون فایل 
.توي فایالي صتوتیم همه چي به وضتوه تصتویري ازتون معذرت مي خوام ..

 گفته شده ...حتي با ترفندي 
شیدم ..اونم به   شتم .. ازش حرف ک ..توي اخرین دیدار اجباري که باهاش دا

 نفع شما و دکتر 
 ادم عجیبي بود: 
 چي شد ندرتون عوض شد؟اینطوري که چیزي دستتونو نمي گیره - 
 پوزخند زد : 

سرم ترکم- شد..هم شم یه ادم الابالي بهم نگاه  رندگیم خراب  کرد..اقوام به چ
 مي کنن ...همینا کافیه 

 که بخوام با نابود کردن زندگي او طر ف ...حداقل کمي دلمو خنب کرده باشم  
شما رو داشتم امتحان مي کردم ...دیگه موندن من اینجا بي فایده است ...من 

 فردا از اینجا مي رم 
ه از این مملکت دور مي کنه .......مواظ  این ...یه پرواز که منو براي همیشتت

 سي دي باشید ...همه 
 چي توشه .. 
 باورم نمي شد که مي خواست سي دي رو بهم بده : 
 اسمش ؟ 
 شما که سي رو دارید...خرجش فقط یه لپ تاپه ..بعدم - 
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 راحت به عق  تکیه داد و دستاشو از هم باز کرد: 
 مي کنید...بممممم ....براي همیشه نابودش - 
بهم خیره بود که با تردید دستتت بلند کردم و ستتي دي رو روي میز به ستتمتم  

 خودم کشیدم 
از دکتر براي همه خوبیاش از طرف من تشتتکر کنید...باید زودتر از اینا این -

 کارو مي کردم ...امیدوارم منو 
 ببخشید 

سک شتن چند تا ا شت و با گذا شو بردا شد..کیف و عینب افتابی اس روي نبلند 
 میز از کافي شاپ خارج 

 شد... 
 دستم روي سي دي بود ..که یهو با صدایي از پشت با ترس چرخیدم : 
 تموم شد؟- 
 چشمامو پر اشب شده بود: 
  

                   
  
 اره تموم شد- 
 سه دي رو بلند کردم : 
 همه چي تو اینه - 
 لبخند مهربوني زد: 
 برو ...دیرت نشه - 
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 ب کوچیب گوشه چشمم رو  با دست گرفتم :قطره اش 
 ممنون ...خیلي بهم لطف کردي - 
 لبخند زد: 
 وظیفه ام بود..- 
 به روش لبخندي زدم و هر دو از کافي شاپ خارج شدیم ... 

ساعت نزدیب یب بود که رسیدم بیمارستان ...هول بودم که سریع یه لپ تاپ 
 گیر بیارم و سي دي رو 

شتم ..همون ببینم ...کیفمو بردا شین به پارکینگو ندا شتم دیگه حوصله بردن ما
 رو به روي بیمارستان .... 

 ماشینو پارک کردم و خواستم پیاده شم که گوشیم زنگ خورد... 
شتم من  سي رو دا ست وحاال که  شناس بود...احتمال دادم مزاحمه ا شماره نا

 مي تونستم تهدیدش 
 ود بدم کنم و همین نیرو باعک شد جواب تلفنو ز 
 اما با شنیدن صداي امیر حسین کپ کرده سرجام نشستم و چیزي نگفتم : 
 سالم - 
 شوک زده بودم : 

تا حاال دلم هزار راه رفت ...تلفنت که - تو کجایي امیر حستتین ؟..از دیروز 
 دیگه در دسترس نیست ..به 

 خونه ام که زنگ نزدي ..چي شده ؟ 

http://www.roman4u.ir/


 2213 عبور از غبار

شیمو  دزدیدن ...توي فرودگاه ...ی شي رو تو گو شد و گو سم پرت  ه لحده حوا
 دستشویي جا گذاشتم 

..تا برگشتتتم ...برده بودنش ...موقع پروازم بود و توي فرودگاه بودم وقت رفتنم 
 بود...دیگه کاري از دستم 

 بر نمي اومد 
صبح که رفته بودي تماس  شبم ..دیر وقت بود ..دیگه به خونه  زنگ نزدم اما  دی

  گرفتم ...مگه در جریان
 نیستي؟

  
 به کیف توي دستم خیره شدم و لبخند به لبام اومد: 
  

                    
  
 کجایي تو ؟- 
 مي خواي کجا باشم ؟- 
 خونه ؟- 
 خندید : 
 پیاده شو ....دلمو بردي انقدر توي اون ماشین نشستي - 

پایین تر از در ورودي  یابون ...کمي  به اون طرف خ باوري برگشتتتم و  نا با 
 ارستان  خیره شدم ..تو بیم

 ماشینش بود 
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 خنده ام گرفت : 
 تو کي اومدي؟- 
 یه سر رفتم خونه و اومدم ..- 
 اشب شوق توي چشمام حلقه زد: 
 امیر حسین باید یه چیزي بهت بگم - 
 شیشه اشو پایین داد و با لبخند دندون نمایي بهم خیره شد 
 اید حرف بزني ؟انقدر مهمه که نمیاي پایین  و از پشت تلفن ب- 
 خندیدم ...اونم خندید 
 فین فینت براي چیه ؟نکنه داري گریه مي کني ؟- 
 دستي به زیر چشمام کشیدم و گفتم : 
 بالخره راحت شدم ..اگه بدوني چي شده ؟- 
 نگران شد: 
 چي شده ؟- 
 کیفمو بلند کردم و بهش نشون دادم : 
 همه چي تو اینه - 
 ه شدم در ماشینو باز کردم و پیاد 
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با همون چشتتماي گریون بهش مي خندیدم  متعج  نگاهم مي کرد اما من 
 ...دزدگیر ماشینو زدم هنوز 

 گوشي دم گوشم بود: 
 توي کیفت چیه اوا؟- 

ستم افتاد ..با همون خنده خم  سوئیچ از د شمب زدم .. اما  شتم و بهش چ برگ
 شدم تا از زمین برش 

 دارم  
یهو کمي جلوتر چشتتمم به همون ماشتتین افتاد..هموني که اون شتت  مي اما  

 خواست زیرم بگیره 
..خم شده نگاه ازش بر نمي داشتم که امیر حسین نگران از ماشین پیاده شد و  

 گفت :
 -چت شد؟چرا بلند نمیشي؟ - 
 به اهستگي  همونطور خیره به ماشین صاف ایستادم : 
 چي شده اوا؟- 
 اشین این ...این م- 
 کدوم ماشین ؟- 
بي اراده به   راه افتادم تا بفهم کي راننده این ماشتتینه ...همینطور مي رفتم که  

 چراغاش روشن شد 
 قدمهامو تند تر کردم ..ماشین  اروم به راه افتاد امیر حسین  عصبي گفت :  
 کجا مي ري اوا؟- 
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س ستم بدوم اما با فریاد امیر ح شد ..خوا شتر  شین بی یي ین که یهوسرعت ما
 صدام زد تو جام ایستادم 

 ..اما تا خواستم به خودم بیام ...و بفهمم چي شد ه  
ستم ...کیفمو ازم   شیدن بند کیف از توي د ستي با ک سوزش افتاد و د پهلوم به 

 گرفت و باعک افتادنم 
شدم ...که فریا د  شد ...فکر کنم پرت  صورت خیلي بدي  روي زمین اونم به 

 نقدر بلند امیر حسین  او
 توي خیابون پیچیده شد..

  
صتتداي فریاد امیر حستتین دیگه از پشتتت گوشتتي نمي اومد از ...اون طرف 

 خیابون بود که بي توجه به 
 بوق ماشین مي دوید و مي خواست بیاد این طرف ... 

شدت  شد ... از  صابت کرد.. درد پهلوم چند برابر  سفالت داه ا گونه ام تا به ا
 هلوم درد دستمو روي پ

گذاشتم ..اما با احساس خیسي کف دست و سر انگشتام ..با ترس ...دستمو 
 بلند کردم و با ناباروي به 

 کف دستم خیره شدم .. 
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تمام دستتتم غرق خون بود ...نگاهم به اون طرف خیابون کشتتیده شتتد...روي 
 زمین افتاده بودم و از درد 

 دستم روي پهلوم بود  
شت با  سبید و پرید این طرف خیابون ..کم کم جمعیت دا ست نرده  رو چ یه د

 دورم جمع مي شد و من 
 احساس ضعف مي کردم ... 

رنگ پریده و ترسیده تا به باالي سرم رسید...دست برد زیر سرم و بلندم کرد و 
 صدام زد...قادر به جواب 

 دادن نبودم ... 
سي چیزي مي گفت و کاري نمي کرد ... شت روي هر ک شو گذا ست اروم تا د

 پهلوم از درد چشمامو 
ست برد زیر زانوهام و از روي زمین بلندم   صدام در اومد ...تند  د ستم .. و  ب

 کرد ...
نمي دونستتتم چي اتفاقي برام افتاده  ...فقط لحده اخر فهمیدم یه موتور ستتوار 

 به همراه ترکش کیفمو 
 زدن و بعد ...

  
صورت  شده بود..لبهام افتاب م*س*تقیم تو  ست چپم اویزون  م مي تابید  و د

 خشب خشب بودن 
صورت امیر حسین مثل گچ سفید شده بود و مي دوید.. سرم داشت گیج مي  

 رفت ...طمع شور خون 
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...تمام دهنمو پر کرده بود ...وارد یه ستتاختمون شتتد ...انگار بار اول بود که  
 اینجا ها رو مي دیدم 

صورت ا سقف بود و  ست خودم نبودن فقط  شمام د سین .....حرکت چ میر ح
 ..گاهي دیوارارو مي دید .. 

شد و داد   سیاهي مي رفت ...وارد یه جاي دیگه  سقف و گاهي هم  گاهي هم 
 زد:

 -اون تختو خالي کن - 
بدنم رفته رفته داشت سردمي شد ...به نفس زدن افتاده بود که بالخره منو روي 

 یه تخت گذاشت 
  

پیچیده بود...پاي راستتتم بي اراده مي لرزید  ..با دیدن بچه ها که درد همه جا 
 اونام رنگ پریده بودن 

شاید کاري   سمیه دوید طرف تخت تا که  سم ... ...فهمیدم توي بخش اورژان
 کنه 

شلواري  شت زده توي اورژانس ..با همون کت و  سین رنگ پریده و وح امیر ح
 که تنش بود باال سرم 

 بود  دستپاچه ایستاده 
گلوم از شدت بي ابي مي سوخت ...صدایي هم نمي تونستم در بیارم ..قسمت 

 جلوي  پیرهن امیر 
 حسین کامال  خوني شده بود ..علت سوزش پهلومو نمي فهمیدم  
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یزداني سریع خودشو از پشت سر رسوند ...امیر حسین که دنبال رد خون بود 
 با یه حرکت دو لبه 

 انتهایي مانتومو کشید 
گمه ها یکي پس از دیگري کنده شتتدن ...یزداني که خودشتتم ترستتیده بود د 

 سعي کرد بزنتش کنار.... 
 اما نتونست ... 
  

                     
  
 امیر حسین بدجوري هول کرده بود: 
 نمي دونم این خون لعنتي داره از کجا میاد ..؟- 
ا و با احتیاط و البته بیزداني که دید باید جاشتتو عوض کنه .. تختو دور زد ... 

 عجله از امیر حسین پرسید:
 تصادف کردن ؟- 

نگاهم از همون اولم به امیر حستتین بود...براي جواب دادن ..لبهاش کمي مي 
 لرزید..پلکهاشو لرزون 

 بست و باز کرد و خیره به من گفت : 
 نه ...دیدم که چاقو خورد -
  
 ت به کار شد...یزداني رنگ پریده دستي به صورتش کشید و دس 
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چاقو خوردن یکي از  توي همین موقع تقویي هم وارد اورژانس شتتتد..خبر 
 پزشکاي بیمارستان با سرعت 

 نور توي کل بیمارستان پیچیده بود... 
 تقوي و یزداني یه طرف تخت بودن و امیر حسین یه طرف دیگه  

د مي مي دونستم دارم خون زیادي رو از دست مي دم ..بدنم داشت کم کم سر
 شد..سوزش محل 

 خوردن چاقو ..گوشت تنمو اب مي کرد ... 
تقویي که ارامششو کامل حفظ کرده بود با یه بررسي سریع .. گفت اتاق عملو 

 هر چه زودتر  اماده 
 کنن  

بخش اورژانس حستتابي بهم ریخته بود..کل مالفه روي تخت  پر از خون من 
 شده بود ...این وسط حتي 

ین پاهامم خیستتن و گمان دادم شتتاید از خونریزي زیاد و احستتاس مي کردم  ب
 خوني شدن مالفه این 

 حس بهم دست داده  
عمال دستتتاي امیر حستتین داشتتتن مي لرزیدن ....قادر به انجام هیچ کاري  

 نبود..
تقوي با عجله تختو دور زد و بازوي امیر حسین چسبید  و کشیدش کنار..مثل 

 اینکه امیر حسینم منتدر 
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ن بود که بي حرف و با کمب تقوي عق  کشتتید و با دهني نیمه باز بهم همی 
 خیره موند

به همراه یکي از پزشتتکاي دیگه اورژانس  راحت تر تونستتتن محل    یزداني 
 خونریزي رو پیدا کنن ..هنوز 

شون مي دادم  سختي از خودم ن سر  شدت  شده بود و به  به طور کامل بیهوش ن
 که چشمام باز بمونه 

 .. 
اهم به دستتتا و پیرهن خوني امیر حستتین کشتتیده شتتد ..که از پشتتت پرده با نگ

 رنگي مثل گچ در حالي 
 که تقوي گرفته بودتش به من چشم دوخته بود . 

گاش  خت ..یزداني هم ن ندا به یزداني ا گاهي  یدگي ن نگ پر با ر قدم  دکتر م
 کرد...هر دو لحده اي سکوت 

 کردن که یزداني اروم گفت : 
  

                     
  
 االن هیچي نگو ..فقط باید زود برسونیمش به اتاق عمل - 

حالم خراب بود و نمي تونستتتم به حرفا و نگاها واکنش نشتتون بدم ..توي این 
 بهم ریختگي اومدن 

 ناگهاني هومن  ....هم نمي تونست چیزي از دردمو کم کنه  
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امیر حستتین با هومنم وحشتتت زده و رنگ پریده داشتتت نگاهم مي کرد که  
 دیدنش عصبي شد و  گفت :

 -به اون بگو بره بیرون ...نمي خوام ببینمش ..بره بیرون - 
تقوي نفهمید که امیر حسین داره چي میگه ..اما  سمیه سریع گرفت و خواست 

 بره سمتش که 
 هومن با صورتي قرمز کرده   با عجله از اورژانس خارج شد 

شه و بیا ست بلند  سین خوا شو به امیر امیر ح سر شت و  سمتم که تقوي نذا د 
 حسین نزدیب کرد و 

چیزي گفت که امیر حسین با تکون دادن  سرش  همزمان عرق روي پیشونیشو 
 با پشت دست گرفت 

 و به تقوي حرفي زد .  
مد و اروم دم گوش  به طرفمون او ند  گاهش کرد و ت باز ن مه  با دهني نی .تقوي 

 یزداني  چیزي گفت 
نگران بودن ..ولي نگراني من یه چیزي دیگه بود...نگراني از سي ...همه اشون 

 دي که دیگه وجود 
 نداشت  
 یزداني رنگ پریده به صورت مثل گچم خیره شد..و به مقدم   گفتم : 
 حدسمون درست بوده ..عجله کن ..عجله کن - 

شکي لبهامو کسي بر طرف نمي کرد  شد و خ شت بسته مي  شمام دا کم کم چ
 وباره کمي ...سرمو د
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کج کردم و از الي پرده  به امیر حسین خیره شدم ...ته چشماش قرمز شده بود 
 و تقوي محکم 

 دستاشو گرفته بود که اینور نیاد ... 
شده بودن  سین بهم ریخته ...خیره  شتر به امیر ح بچه هاي اورژانس از ترس بی

 ..دیگه نتونستم بیشتر 
و بي حس کرده بود ...و پلکهامو حستابي از این ندار گر باشتم ...درد ...بدنم 

 سنگین ...
کاش مي فهمیدم طرف کي بود..کاش  قبل از از دستتتت دادن ستتي دي مي 

 تونستم ببینم توش چیه 
 ...کاش این درد تموم مي شد... 

چشتتمام رفته رفته خیره تو نگاه پر از اشتتوب امیر حستتین بستتته شتتدن   و براي 
 مدتي درد ازم دِور دور 

 شد .
  

**************************** 
  
  

                 
  

همه جا  به دنبال اب مي گشتتتم ...یه عالمه ظرف اب جلوم بود ...ولي تا هر 
 کدومشونو بر مي داشتم 
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 توي دستم محو مي شدن و یا اینکه  ابي از ظرفها نمي چکید ... 
 دم ..با پاهاي بيگلوم از شتتدت بي ابي ..درد گرفته بود ...از دور یه چشتتمه دی

 حس سعي کردم خودمو 
ستمو توي اب  سیدم ..زانو زدم ...و دوتا د شمه که ر سونم ...به کنار چ بهش بر

 سرد فرو بردم ..لذت 
 بخش بود ...دستاي پر از ابمو  باال اوردم  

ستم  شد و تمام اب توي د شن هایي روون تبدیل  شمه به کویر با  اما به اني چ
 شن هایي شدن که با 

 سوز داه باد صحرا از توي دستم به حرکت در امدن ...و تو هوا محو شدن  
لبهام به شدت خشب شده بودن ...دیگه طاقت نیوردم و چشمامو بستم ... از 

 بي حالي نیم تنه باالم 
 بر روي شن ها  افتاد 

چیزي نگذشتتتت که شتتن ها شتتروب به حرکت کردن ..و بدنم رو به داخل   
 خودشون کشوندن 

شم بهم زدن تا گردن توي خوا  ستم ...توي یه چ ست و پا بزنم ..اما نتون ستم د
 شن ها فرو رفتم ..

ستي  دور مچ  شدم ...و مرگمو حس کردم   که یهو  د سمون خیره  .با عجز به ا
 رو گرفت و منو  به 

 سمت باال کشید . 
 .چشمامو به زحمت باز کردم ..یوسف با خنده نگاه مي کرد:  
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 عجله ؟کجا با این - 
با ناباوري نگاهش کردم ..همون پیرهني تنش بود که اخرین بار تو تنش دیده 

 بودم ...اما هیچ اثري  از 
 خون روش نبود  
 هنوز براي رفتن زوده ...دختر - 

و با ستتر به ستتمت دیگه اي  اشتتاره کرد ...ستترمو برگردوندم ...امیر حستتین با 
 حالي پریشون ..ایستاده 

 نگاهمون مي کرد : 
 منتدرته ...برو پیشش - 
 پلکي زدم  و به سختي گفتم : 
 اب - 
 خنده اش بیشتر شد : 
 -برو  

ستمو  یهو ول کرد  و بهم  شه اما با همون خنده  د شدم که منو باال بک امیدوار 
 پشت کرد سرعت فرو 

 رفتنم شدت گرفت ... 
  

                  
  

شن ها فرو رفت و هوا کم ا سم براي یب لحده بند تمام هیکلم توي  وردم ...نف
 اومد و از جایي یه دفعه 
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 سقوط کردم ...سقوطي که باعک شد تند  چشمامو با وحشت از هم باز کنم   
گلوم مي سوخت ...بي حال  بودم و احساس سرگیجه داشتم ...لبهام  از شدت 

 خشکي ترک خورده 
چون هنوز قادر نبودم  بودن ....دلم اب مي خواست ...اما دیدم کمي تار بود....

 پلکهامو به طور کامل باز 
نا  تاده بود..بوي ادکلنش خیلي اشتت باالي ستترم ایستت کنم ..شتتخصتتي 

 بود....چشمهامو بستم و دوباره باز 
 کردم دیدم کمي بهتر شد.... 

متوجه من که شد..دستشو روي بالشم گذاشت و به سمتم خم شد و با لبخند 
 گفت : 

 ي؟ بالخره چشماتو باز کرد-
 فکم تکون نمي خورد.. سر سر  شده بود 

 درد که نداري؟ -
 ... 

دلم یه لیوان اب و بعد خواب مي خواستتت ...امیر حستتین ..همونطور که خم 
 بود..دستمالي رو از جیبش 

شتر روم خم  در اورد ...با لیوان اب روي میز کنار تخت کمي نمناکش کرد و بی
 شد و اروم دستمالو روي 

 و گفت :  لبهام  گذاشت
 خون زیادي از دست دادي ...نمي تونم بهت اب بدم -
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شتاش گونه  شت انگ شت  ..هالک اب بودم ... با پ ستمالو ا ز روي لبهام بردا د
 داغم رو نوازش کرد و 

 گفت : 
یاد تکن بخوري...جاي بخیه هات - ید ز با نگران نباش خوب خوبي...فقط ن

 ممکنه باز بشه 
 شدن داشتن چشمام میل عجیبي به بسته 

 اگه درد داري بهم بگو؟ -
 ..لبهامو سعي کردم تکون بدم ...اما صدایي از بینشون خارج نمي شد 

سوند ..از اخرین نگاهي که دکتر  شش رو به لبهام ر شو پایین تر اورد و گو سر
 مقدم به یزداني داشت 

شم و شتم ..حتي با یاد آوري یوسف ...فکر اینکه مرده با از  ب چیزهایي به یاد دا
 دارم خواب  مي بینم 

 ازش  بپرسم  
 سالمم ؟ -

 لبخند به لبهاش اومد و گفت : 
 سالم سالمي..مثل اینکه قرار بوده فقط منو جون مرگ کني  -

 چشمامو بستم دستي به پیشوني و لبهام کشید.. 
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شون مي  شماي قرمز و چهره نامرتبش ن شمامو دوباره باز کردم ..چ داد یب چ
 لحده هم بیمارستانو 

 ترک نکرده 
هنوز رنگ پریده بود ...اما ته نگاهش یه جوري بود..یه جوري که تنها من مي 

 فهمیدم یه چیزیش 
 هست ..یه چیزي که انقدر ناراحتش کرده بود 

 برو خونه -
 صدامو واضح نشنید و بیشتر  روم خم شد و پرسید: 

 کجا برم ؟ -
 خسته اي.. برو خونه -

 لبخند زد و گفت : 
 نه عزیزم ..خسته نیستم ..تو راحت بخواب ... -

صله گرفت  و با لبخندي به من  شیش که در اومد از  تخت فا صداي زنگ گو
 جواب تلفن رو داد...مثل 

 اینکه گوشهامم کر شده بودن 
 تماس رو که قطع کرد گفت : 

دا دیدنت ...گفتم بعپدرم بود ...خیلي نگرانته ..مي خواستتت  با مادرم بیاد  -
 بیان ...اخه هنوز خوب خوب 

 نشدي 
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یه حس بدي داشتتتم ..یه حستتي مثل توخالي بودن ...یه حستتي مثل اینکه  یه 
 چیزي از وجودم کم شده 

 باشه ... 
دستمو  اروم بلند کردم و  بي اراده روي شکمم گذاشتم ..هیچ حسي بهم نمي 

 داد..امیر حسین خیره 
ي افتادنم روي زمین رو به یاد اوردم  و خواستتتم  از  نگاهم مي کرد ..صتتحنه

 سالم بودن بچه هم 
 مطم ن شم  

 امیر حسین ..بچه  -.
 وسط حرفم پرید و با لبخند گفتم : 

 باید یه  سري باال بزنم ..زودي بر مي گردم ......چند بار پیچم کردن  -
بخش ...صداش  بنده خدا یه لنگه در هوا بود..از این طرف من و از طرف دیگه

 زدم : 
 امیر حسین -

لبخندش پر رنگتر شد و دو دستشو دو طرف سرم روي بالش گذاشت و گفت 
 : 
 جان امیر حسین ؟ -
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محبتاش ..نمایشي نبود...و از ته دل به دل ادم مي نشست ..اما مي دونستم ته 
 نگاهش یه چیزي 

 هست که انقدر داره عذاب مي ده : 
 رو خونه ...من خوبم ..بچه ها هم هستن ..برو  ب-

 با شوخي دست راستشو برداشت  و نوک بینیم رو اروم کشید و گفت : 
 مي دونم خوبي..دل خودم اروم نمیشه ...اینجا که باشم خیالم راحت تره -

سرش رو پایین اورد و اروم و  ضعیت  از مهربونیش ارامش گرفتم که در همون و
 نرم پیشونیم رو 

ب*و*ستتید...ستترش رو که بلند کرد نگاهم از ستتنگیني نگاهي به ستتمت در 
 کشیده شد... 

هومن مقابل در ایستتتاده بود..امیر حستتین متوجه اش نبود...رگ پیشتتونیش به 
 شدت متورم شده بود و 

بهم خیره نگاه مي کرد ...قبل از ازاینکه امیر حستتین متوجه اون بشتته لبخندي 
 زدم و گفتم : 

 گردد پس زود بر-
نمي دونم توي جمله ام چي بود که که به یکباره تمام چهره خسته اش به لبخند 

 شیریني تبدیل 
یدن هومن  با د که  ته بودم چرا  شتتتد..این حرف رو براي حرص هومن نگف

 احساس کردم ..چقدر بودن امیر 
 حسین به خودم و وجودم ارامش مي ده 

http://www.roman4u.ir/


 2231 عبور از غبار

 گفت :  هومن هنوز گوشه در ایستاده بود که امیر حسین
سر بزنم ...قول مي - یکي از بیمارا رو تازه از اتاق عمل اوردن ... باید بهش یه 

 دم کمتر از نیم ساعت  
 دیگه اینجا باشم 

 با همون لبهاي خشب لبخندي زدم و گفتم : 
 باشه -

دستاشو از روي بالشت برداشت و راست ایستاد..هومن سریع عق  گرد کرد  
 و رفت عقبتر به طوري 

 من هم اونو ندیدم  که
یار ...یکم بخواب ...خانواده ات امروز مي رستتن -  یاد فشتتتار ن به خودت ز

 ..باهاشون تماس گرفتم ...
شم مي موند..اما مجبور به رفتن  شتم پی ست دا سنگین بودن ..دو هنوز پلکهام 

 بود ..پلکهامو روي هم 
 گذاشتم ...صداي رفتن قدمهاشو شنیدم ... 

 ...یه خواب دیگه از گذشته هاي دور به سراغم اومد...تو حال خودم نبودم 
  

تصتتویر توي رهنم  مال چند ستتال پیش بود ...دو ر هم توي یه کافي شتتاپ 
 نشسته بودیم ..جزئیاتش 

یادم نمي اومد..فقط یه دور همي ستتاده دوستتتانه بود...صتتداي خنده و قهقهه  
 مي اومد 
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زمون مي گرفت ..چون مدام یاد نمي اومد اون روز چه کستتي داشتتت  فیلمو ا
 دوربین بین بچه ها دست 

 دست مي شد.. 
  

                 
  

شروب کردیم ..اینکه هرکي درباره منفورترین ادم  سخره رو  با بچه ها یه بازي م
 حرف بزنه و یه اروزي بد 

 براش بکنه .. 
 من بودم ..هومن بود ..یوسف بود..فاطمه و چندتا دیگه از بچه ها 
تاب اب شتتدم ...هر کس یه چیزي مي گفت وقتي دوربین به من رستتید با بي  

 تنفر گفتم :
 موحد...الهي که بمیره ..همه راحت شیم ...صلوات ...- 
 صداي خنده ها تو گوشم شدت گرفت  

شاپ فقط ندر منو جل  کرد...هیچ کس به  شدن در کافي  سته  صداي باز و ب
 سمت در نگاه نکرد..امیر 

چیزي که دور پارچه پیچده شتتده بود با عصتتبانیت وارد شتتد و حستتین با یه  
 نگاهم کرد...

شاره به اون  شو باال اورد و با ا ستا شدم ...خیره نگاهش کردم ...د از ترس بلند 
 چیزي که بین پارچه 
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 پیچیده شده بود با خشم گفت : 
 تو کشتیش ..خوشحال باش به ارزوت رسیدي .- 

یه بچه میون  خنده بچه ها گم شتتد...امیر همه بدنم داه شتتد...صتتداي گریه 
 حسین ازم رو 

 برگردوند.....به بچه ها نگاه کردم ...همه اشون بهم خیره شدن  و گفتن : 
 تو کشتیش ...- 
اشب تو چشمام حلقه زد و خواستم به سمت امیر حسین بدوم ..اما اون رفته  

 بود 
دم ....تمام صورتم اشکم شدت گرفت و به هم هم تبدیل شد و از خواب پری 

 خیس شده بود...
مضطرب دستمو روي شکمم گذاشتم و با چشماي بسته تالش کردم حسش  

 کنم ...
شمامو از هم باز کردم ....خانوم  شت چ ستي روي گونه ام با وح اما با نوازش د

 دکتر باقر زاده ...باالي 
 سرم ایستاده بود...با همون چهره مهربونش لبخندي زد و گفت : 
 طوري دختر ؟چ- 

ته عجیبم  مان بود...الب ی  بود...دکتر زنان و زای باقر زاده برام عج وجود دکتر 
 نبود ...حتما قضیه بارداریمو 

 فهمیده بود و االنم براي چب کردن وضعیت من و بچه اومده بود 
 دستمو از روي شکمم کشیدم کنار و گفتم : 
 بچه سالمه ؟- 
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 ندي :بهم خیره نگاه کرد و بعد با لبخ 
این دکتر  ماروکشتتتت انقدر اومد و رفت و گفت ..هواي خانوم منو داشتتته - 

 باشید
  

                  
  
 حرفاش برام بي مزه بود: 
 نمي دونم چرا حسش نمي کنم ..یه جوریم ...سالمه دیگه مگه نه ؟- 
ارامش و مهربوني چند دقیقه قبلو نداشتتت ...پرونده پایین تختو برداشتتت و  

 : گفت
هنوز اثر داروها روت مونده ..دوباره میام و بهت ستتر مي زنم ...اصتتال وقتي -

 دکتر اومد ..منم همراهش 
 میام ...تو خوب استراحت کن  
صبي نگاش کردم ...نگاه ازم مي گرفت و  بعد از نوشتن چیزي توي   گنگ و ع

 پرونده سریع اتاقو ترک کرد
شتم دیوونه از تقال  و نگراني پهلوم درد گرفته بود  شد..دا سي وارد اتاق نمي  ک

 مي شدم ..سعي 
شم و پرونده رو از میز انتهایي تخت بردارم ..مطم ن بودم باید همه  کردم بلند 

 چي  توش نوشته شده 
 باشه  
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اما از شتتتدت درد نتونستتتم تکون بخورم ...حتي یه رره ...نیم ستتتاعت بعد 
 پرستاري براي تزریم دارویي 

 ق شد...لبهامو با زبون تر کردم ...بهم لبخند زد ...توي سرم وارد اتا 
 یه چیزي این وسط بود که همه مي دونستن اال من  
 نگاهش کردم با ارامش کارشو مي کرد که ازش پرسیدم : 
 خیلي وقته اینجام ؟- 
 خیره به سرم و در حال تندیم کردنش گفت : 
 یه دو روزي هست خانوم دکتر - 
لو ازش بپرستتم اما به خودم قبولندم که مي تونم ازش جرات نداشتتتم این ستتوا 

 بپرسم و طاقتشو دارم :
 ضربه بدي خوردم ...درد دارم ... ...بچه که متاسفانه - 
 اهي کشیدو گفت : 

له ...در جریانم ..دکترا خیلي تالش کردن ...اما ضتتربه بدي - متاستتفم .. ب
 بود..جاي بدي خورده بود 

 ..حتما قسمت بوده ...خودتونو ناراحت نکنید  
 پلکهام از ناباوري به لرز افتاد : 
 یعني مرد ؟- 
 رنگش پرید: 
 مگه خودتون ...- 
 بغي سنگین گلوم حتي نتونست کلمه مردنو دوباره تکرار کنه  
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پرستتتار ترستتیده از خرابکاریش تند از اتاق بیرون رفت و چند لحده بعد دکتر  

 شد.. باقر زاده وارد
شمم فرو مي افتاد..و فقط مي  شه چ شب از گو سته  ا شد و ناخوا باورم نمي 

 خواستم یکي بیاد و  
 بهم بگه که دختره باهات شوخي کرد ه  

تیب عصتتباني پیدا کرده بودم ..پلکهام مدام باز و بستتته مي شتتدن ...معني 
 خوابمو حاال مي 

 فتو گفت :فهمیدم ..باقر زاده با دو دستش دو طرف صورتمو گر 
 هیچي نیست ...هیچي ..هیس اروم باش - 

چرا چیزي نبود؟..بچه ام مرده بود و اونا حاال مي خواستتتن که  من اروم بگیرم 
 ...خواستم صورتمو از بین 

 دستاش خالص کنم  
 انقدر تقال نکن ..جاي بخیه هات باز مي شه - 
 مرد؟..چرا بهم نمي گید؟- 
سین اومد هول کرده بود که با اومدن ام  شید عق  ..امیر ح سریع ک سین  یر ح

 باالي سرم 
چشمام پر از  اشب شده بودن ..تمام ارزوهاي امیر حسین براي بچه به باد رفته 

 بود..غم تو چشماشو 
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 حاال مي فهمیدم و مسببش تنها من بودم ...من و بي احتیاطیم  
شاید خودمم بمیرم ...براي از بین بردن   ست و پا مي زدم که  بچه اي که من د

 قاتلش بودم ...
سبید و به   صورتم چ سین جدي  شکا هم اومدن تو اتاق ...امیر ح چندتا از پز

 طرف خودش گرفت و گفت :
 آوا منو نگاه کن - 
 دستامو دور مچ دستاش گرفتم و فشارشون  دادم و با گریه گفتم : 
 من کشتمش ..من قاتلم ...من کردم ...- 

زاده دوتا از پرستتتارا رو از اتاق بیرون کرد ...و امیر  چند بار صتتدام زد..  باقر
 حسین بیشتر روم خم شد و 

 گفت : 
 تو مقصر نیستي - 
 سرمو تکون مي دادم : 

چرا ..هستتتم ..من کشتتتمش ...من باعک این همه بدبختیم ...نباید مي رفتم -
 دنبالش ...نباید خطر مي 

 کردم ..من یه ادم بدیم که بچه امو کشتم  
 زیز دلم تو مقصر نیستي ...مهم  خودتي که سالمي ...ع- 

گریه ام شدت گرفت ...و امیر حسین براي اروم کردنم منو تو ب*ه*لش گرفت 
 ...گریه مي کردم ...باقر زاده 

 به همراه دودکتر دیگه از اتاق خارج شدن  
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 سرم روي شونه اش بود : 

شه تو حم ت- سین من همی شتم ...تو چقدر امیر ح و بدي مي کنم ...بچه اتو ک
 خوبي که باز منو تحمل 

 مي کني ... 
 انقدر گریه نکن ...برات خوب نیست - 

نمي تونستم جلوي اشکامو بگیرم ...چرا که تمام تالشام براي خوشحال کردن 
 امیر حسین به فنا رفته 

 بود...
  

 *** 
..چیزي نمي خوردم ..فقط روزها گذشت ... بدنم ضعیفو ضعیف تر شده بود.

 گاهي به اندازه چند قلپ اب 
 از گلوم پایین مي رفت  ...به زور ِسرم چشمام باز بودن  

خانواده ام اومدن ...پدرم بیش از مادرم نگرانم بود... اونقدر که  تمام مدت 
 همراه امیر حسین تو 

نستتت زیاد بیمارستتتان مونده بود ...و مادرم هم که  به خاطر پا دردش نمي تو
 بمونه ..رفته بود خونه ...یه 
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جورایي که فهمیده بود خطر از بیخ گوشم رد شده ..خیالش راحت تر شده بود 
 و بعدم بالفاصله بخاطر 

 گند کاري جدید برادرم  به شهرستان برگشته بود. 
اما پدرم موند...کاراي برادم  براش مهم نبودن ..دیگه از دستش خسته شده بود 

 نگرانم بود و ....خیلي 
هر بار که به چهره زرد و بي حالم خیره مي شد..چنان اشب تو چشماش جمع 

 میشد که نزدیب بود  
 منم پا به پاش بنشینم و اشب بریزم و گریه کنم ... 

هم صتتحبت خوبي بود...منبعي از ارامش ...پدري بدور از ستترزنش کردنم 
 ...فقط به قصد خوب کردنم 

یدن چهره شاد و خندون دخترش ...دختري که فکر نکنم اومده بود..به قصد د 
 چیزي ازش مونده بود

توي اتاق روي صندلي کنار تختم نشسته بود...به اندازه من الغر شده بود..بنده 
 خدا منو که اینطور 

 مي دید چیزي از گلوش پایین نمي رفت  
شیدن که اینطوري  شتن به اتیش مي ک شو دا ب مي ا مثل اینکه یه تکه از وجود

 شد...
نگاهم به پنجره و فکرم پیش امیر حستتین بود...امروز عمل داشتتتت ...اما از 

 صبح چندین بار بهم سر زده 
 بود تا از حالم مطم ن شه  
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که  ید  ید..مي فهم ها و ستتکوتم رو خوب مي فهم گا پدر مهربونم ... معني ن
 دخترش داره چي میکشه که 

 ادرم اعصابم رو بهم نمي ریخت گاهي با سکوت همراهیم مي کرد و مثل م 
حواستتم بهش نبود ...دستتتشتتو بلند کرد  و با لبخندي پدرانه اي دستتتمو توي  

 دستش گرفت و گفت :
 چند وقته که با این دست خطاطي نکردي ؟- 
  

           
  

شم  سفید و چروکهاي کنار چ سمتش برگردوندم ..به موهاي  سرمو بي حال به 
 و پیشونیش خیره 

 شدم  
 نگاهشو ازم گرفت که اشکش در نیاد: 

به - قابشتتون گرفتي و زدي  قت  تا طاطي کردي و توي ا مه خ بد..این ه دختر 
 دیوارت  ..اون وقت یکي براي 

 پدرت ننوشتي که از دیدنش روق بکنه ؟
  
 چشماش پر اشب بود..اشب تو چشماي منم حلقه زد و  گفتم : 
 بس که قدرنشناسم - 
 پشت دستمو نوازش کرد: 
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باي - قا که این  قدر خوب تمرین نمي کردي   که ان ناس بودي  قدرنشتت گه  ا
 خوشگلو بنویسي و بزني به 

 دیوارت  
ست   شو با د شما شب زیر چ شار دادم ...اما اون راحت ا لبهامو محکم بهم ف

 گرفت :
مي دونم ما خیلي مقصتتریم ...تو توي این شتتهر درندشتتت ..تب و تنها...ما -

 ي هم که زورمونم میاد  سال
 یه بار بهت سر بزنیم ...و از حالت خبر دار شیم  
 باید پدر بدي باشم که انقدر از دخترش دوره .... 
 بینیمو باال کشیدم : 

خودم خواستتتم بابا..تو چه گ*ن*ا*هي داري ...خودم خواستتتم دکتر شتتم -
 ...شما که مجبورم نکرده بودي برم 

 یه شهر دیگه ...دور از خانواده  
 رتش کشید و با اهي خیره به دستم گفت :دستي به صو 

باهاش ازدواج - که  مادرتو ببخش ...همیشتتته همین طوري بوده ...از روزیم 
 کردم ..به همه چي ... یه 

جورایي بي تفاوت بود...از کارم خوشتتش نمي اومد..مدام بهم ستتر کوفت مي 
 زد...اما من جز این کار 

 نگهش دارم ... ...کار دیگه اي بلد نبودم  که بخوام راضي 
من که دیگه بهش عادت کردم ...به خاطر همین به دل نگیر...بچه هام به گردن 

 پدر و مادرشون حقي 
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دارن ...اما با همه این حرفاباید زورش مي کردم که این ایامو بیاد پیشت ...کم  
 کاري از من بوده بابا

 خندیدم ...: 
 دنبال مقصري بابا؟- 

خیلي غافل شتتدم ...اونقدر درگیر دادن بدهي یام و هستتتیم بابا...از دخترم -
 خرج تراشیاي برادرت بودم 

که یادم رفت ...یه دختر دستتته گل اینجا دارم ..که به همه دنیا و بدهیاش مي  
 ارزه ...

  
          

  
شتتوهرتم مرد خوبیه که بهت ستتر کوفت نمي زنه و چیزي به رومون نمي یاره 

 ...واال من اگه جاش 
 ...انقدر اروم برخورد نمي کردم بودم 

  
 از اینکه انقدر خودشو مقصر مي دونست ناراحت شدم و با خنده گفتم : 

صباني میشه ...فقط - ست ...ندیدیش که ... وقتي ع شه هم اینطوري نی نه همی
 باید دنبال یه سوراخ 

 موش بگردي  که برقش تورو نگیره  
 به شوخیم به زور خندید: 
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 نطوري حرف مي زني ؟جلوي خودشم ای- 
ظاهر بخندیم و از   به  تاد..و مجبور نبودیم  قا نمي اف فا کاش هیچ وقت این ات

 دلتنگیامون حرف بزنیم :
حه امو - فات ید برم  با گه هیچي... که دی گه جلوي خودش بگم  گه ... ا نه دی

 بخونم 
  
 ن دخندید و خندیدم که  یهو در  باز شدوحنانه به اتفاق امیر علي وارد اتاق ش 

پدرم ستتریع بلند شتتد ...دستتت خودش نبود اما از اینکه از ندر اجتماعي و 
 فرهنگي و خیلي از  ندرهاي 

 دیگه خانواده ها توي یه سطح نبودن ..یه جورایي پیششون خجالت مي کشید. 
ولي اونا خوب بودن ... اصتتال طوري رفتار نمي کردن که ادم این همه تفاوتو 

 حس کنه ...امیر علي خیلي 
پدرم اون  که  پدرم احوال پرستتي کرد..طوري  با  مال ادب  متواضتتع و در ک

 احساس سرافکندگي و پایین تر 
بودن ازشونو زود فراموش کرد و احساس کرد که داره با پسر خودش حرف مي  

 زنه 
حنانه براي ب*و*سیدنم به این سمت تخت اومد و با دیدن چهره زرد و الغرم  

 گفت :
 سر خودت اوردي دختر ...؟نگاه رنگ و روشو ...این چه بالیي که - 

این از این ..اونم از امیر حستتین ..یعني خوشتتم میاد وقتي مي خوان یه کاري 
 کنن هماهنگ دوتایي 
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 انجامش مي دن که دل اون یکي نگیره  
 و با نگاهي به امیر علي با چشمب گفت : 

خونه هر چي که مي باید یه کمپین ضتتتد الغري راه بندازیم ...فردا که بیاي -
 پزیمو باید بخوري ..از جمله 

 دست پخت شاهکار منو 
 امیر علي زد زیر خنده و گفت : 
بنده خدارو مي خواي هنوز مرخص نشتتده برگردوني بیمارستتتان .؟..جون - 

 مادرت تو یکي بیخیال شو 
  

            
  

رو لبام حنانه مي خندید..پدرم مي خندید..اما من یه لبخند خشتتتب و محو  
 داشتم و به این شوخیا 

نمي تونستتتم بخندم ...امیر علي بین خنده ها بهم خیره شتتد......لبخندم به  
 نگاهش بیشتر شد:

 نبینم زن داداش گلم انقدر بي حال باشه ...- 
همزمان امیر مسعودم با یه دسته گل بزرگ وارد اتاق شد و چون انتهاي حرفاي 

 امیر علي رو شنیده 
 :بود گفت  
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خودم فردا براي زن داداش جانمان ...کباب درست مي کنم که حسابي جون - 
 بگیره 

 امیر علي پیفي بهش کرد و گفت : 
شتتما اول برید یاد بگیرید چطوري استتتیناتونو بزنید باال بعد به فکر کباب - 

 درست کردن باش 
 امیر مسعود سري کالفه تکون داد و به خاطر حضور پدرم چیزي بهش نگفت  
 خنده ام گرفت ..همه اشون با دیدن خنده ام خندیدن که امیر مسعود گفت : 

آفرین ...درستشم همینه ..همیشه بخند...تو که نخندي امیر حسینم بم کرده -
 است ..و اصال حرف 

 نمي زنه ... 
اما وقتي تو شاد باشي.. این داداش ما نمي دونم چش میشه که یهو از این رو به 

 اون رو میشه 
 ..میشه یه امیر حسین دیگه  
 حاال کجاست این اق داداش ما؟ 
 عمل داشت ...تا همین نیم ساعت پیش اینجا بود و بعد براي عمل رفت - 
دسته گل بزرگ و قشنگشو انتهاي تخت گذاشت و عین یه برادر مهربون خیره  

 تو نگاه یخ زده ام گفت :
 خوب حال زن داداش ما چطوره ؟- 

شون منتدر بود سکوت هم ن که من فقط یه کلمه حرف بزنم ..و از این انزوا و 
 در بیام ...از وضعیت روحیم 



wWw.Roman4u.iR  2246 

 

خبر داشتن ...خبر داشتن که چقدر خود خوري کرده بودم ...خبر داشتن که تا 
 غروب  اون روزي که 

سین براي دلداري و اروم کردن یه  ست ..امیر ح فهمیدم دیگه بچه اي در کار نی
  سره تو اتاق و پیشم

 مونده بود و به کسیم اجازه داخل شدن نداده بود 
 خوبم ..ممنون - 
 ابرویي باال داد: 
 نه نشد...باید با انِرژي بگي - 
 اریتم مي کرد: 
 داد بزنم ؟- 
  

             
  

اره بابا ..داد بزن ...ناستتالمتي شتتوهرت یکي از کله گنده هاي بیمارستتتانه -
 ..دادم بزني.. کسي جرات 

 نه چیزي بهت بگه نمي ک
  
 و بعد با یاد اوري موضوعي خندون رو به بقیه گفت : 

ولي دمه این خان داداش ما حسابي  گرم ..نمي دونم با این برو بچ بیمارستان -
 چیکار کرده که تا مي 
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فهمن ما اشتتناي امیر حستتینیم ...تا کله که چه عرض کنم ..با گردن میرن زیر  
 خاک ...

صال بهم یه ا  ضعي ها..همش من ا صال یه و ست مي ده ..ا ساس قدرت د ح
 دوست دارم بیام اینجا

 شیطون امروز به قصدخندوندم اومده بود..به خنده افتادم : 
 ؟-من موندم این خانوم دکتر چطوري بهش جواب مثبت داده - 
 یهو سرشو به سمتم چرخوند: 
 جون من قبل از خواستگاري ..توام اینطوري ازش مي ترسیدي ؟- 
 با خنده سرمو تکون دادم  
 بشکني رو هوا زد  : 
 همون ...پس از ترسش بوده که  جواب مثبت بهش دادي- 

ندم  حت بخ یاد نمي تونستتتم را ما از درد پهلوم ز یدم ..ا ند همراه جمع خ
 ...چاقویي که بهم زده بودن خیلي 

 بزرگ بود و زخم عمیقي توي پهلوم ایجاد کرده بود
  
 عود ایستاد و گفت :حنانه کنار امیر مس 
 حاال فردا مرخصي ؟- 
 اره ...- 
 امیر علي سري تکون داد و به حنانه گفت : 
 پس به مامان بگو به کوک  خانوم بگه اتاقو اماده کنن - 
 تا اینو گفت فهمیدن مي خوان منو ببرن خونه اشون که تند گفتم : 
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 نه مي ریم خونه خودمون - 
  همه اشو برگشتن و نگاهم کردن 
  

             
  
 نمي خوام مزاحمتون بشم - 
 امیر مسعود با ناباوري گفت : 
شتتوخي مي کني .؟.یعني اگه من بذارم بري خونه اتون ...مگه اینکه از رو - 

 جنازه من رد شي
 امیر علي تند سرشو تکون داد : 
 راست مي گه ..دقیقا مگه اینکه از رو جنازه اش رد شي- 
 خندیدم  
 جون ...چه حرفیه ...اما به اندازه کافي بهتون زحمت دادم ..دور از - 
 حنانه ابروشوباال انداخت و گفت : 

صال تو داري  چي براي خودت مي گي.؟.مگه مریي مي تونه ندر بده ..از - ا
 ادم سرما خورده که نمي 

پرستتن شتتوربا مي خوري یا نه ..پس ما خودمون بهتر مي دونیم که کجا بري  
 م کالم ...وسالم خت

 امیرعلي دستاشو به حالت تسلیم برد باال: 
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به قول - گه هیچي نمي تونم بگم .. نه من دی قاطع حرف مي ز نه  نا وقتي ح
 معروف من یکي که گرخیدم 

  
پدرم با ارامش نگاهي بهم انداخت و من سکوت کردم ...دلم مي خواست مي 

 رفتم خونه خودم ...اما 
باشتتته ..مادرم هم نبود...خدمتکارم  اونجا کستتي نمي تونستتتت زیاد مراقبم

 نداشتم ...امیر حسینم نمي 
تونست مدام باال سرم باشه ...حالمم اونقدر خوب نبود که بتونم بگم مي تونم 

 به راحتي کارامو انجام 
 بدم ... 

شب موندن براش توي خونه اونا خیلي  شتر به پدرم فکر مي کردم که بي  اما بی
 سخت بود ..و خونه 

 ش راحت تره بود من برا 
یان وقت  پا بل از  که ق گه حرف زدن از  این که دیدن از چیزاي دی ستتکوتم رو 

 مالقات هستي خانوم و حسام 
 خان باز به دیدنم مي یان  

این چند وقته خیلي خجالت زده ام کرده بودن ...بهم ستتر مي زدن و مراق  
 بودن که احساس تنهایي 

که براشتتون اورده بودم بازم چیزي نگفتن و  نکنم ...با رفتن مادرم و بهانه هایي
 به خاطر من و امیر 

 حسین با محبت باهام برخورد کردن 
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موقع رفتن پدرم رو هم به زور براي کمي استتتراحت بردن ...دلش طاقت نمي 

 اورد ..اما داشت از پا در 
 مي اومد...به این استراحت نیاز داشت ..ساعتي از وقت مالقات گذشته بود 
  
            
  

سام خان هم اومدن و رفتن ...برام یه اتاق جدا در ندر گرفته  ستي خانوم و ح ه
 بودن ...و کسي هم 

 اتاقیم نبود. به دیوار سفید رو به روم چشم دوخته بودم .. 
شون ...چه خوب بود که فردا از  شتم توي فکر خیلي چیزا یي بودم که دیگه ندا

 اینجا مرخص مي 
دیوار و پزشکا  و بچه هایي که دم به دقیقه براي مالقات و گاها  شدم ...از در و

 فضولي  مي اومدن 
 خسته شده بودم ... 

به دنبال یه جاي دنج و خلوت بودم که یه مدتي رو اونجا ستتر کنم و به کارایي 
 که کردم و بالهایي که 

د و دیگه وسرم اومد. فکر کنم ..به اقبالي فکر کنم ..از اینکه براي همیشه رفته ب
 دستم بهش نمي 

 رسید 
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شین مجهول فکر کنم ... به اون موتوري و ترکش ...به خیلي چیزا..به  به اون ما
 سکوتاي امیر حسین و 

 بچه اي که در کار نبود .. 
به اون بحثي که باهاش راه انداختم و جدایي که قرار بود بعد از به دنبا اومدن 

 بچه اتفاق بیفته 
حتي بستتتم و باز کردم .. در اتاق باز شتتد..هنگامه خندون ...چشتتمامو از نارا

 وارد شد...ناي لبخند زدن 
 بهشو نداشتم  

شت ..از خودش از دکتر رفعت و  سرم گذا سر به  فقط نگاهش کردم ....کمي 
 بچه هاي بخش حرف 

زد...از خرابکاریاش موقع خواستگاري... از جواب مثبتي که به رفعت داده بود 
 و دلش اب و قندایي که ت

مي کردن از همه چیز حرف زد و رفت ...و من باز تنها شدم ...غروب شد...دو 
 تا از پزشکاي دیگه هم 

 بهم سر زدن ... 
ندتا  مد...چ چب کردن وضتتعیتم او باقر زاده هم  براي  بار دکتر  براي اخرین 

 سوال ازم پرسید ...جوابشو 
 دادم ...ازم که مطم ن شد اونم رفت ... 

نیمه باز بود ...دوستتت داشتتتم کمي راه برام ...براي راه رفتنم دلم تنگ در اتاق 
 شده بود...ولي پاهام 
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توان کشتتیدن بدنمو نداشتتتن .. همونطور به در خیره بودم که هومن جلوي در 
 ظاهر شد..تعج  

 نکردم ...نگاهم خیره بهش بود.. 
ت ..اما مي نگاهي که هیچ حسي رو به همراه نداشت ..جرات تو اومدنو نداش

 شناختمتش ...دوست 
 داشت بیاد تو و باهم حرف بزنه  
 چرا نمي یاي تو؟- 
 جا خورد ...دست دست مي کرد که از همون بیرون گفت : 
یدوارم زودتر خوب شتتي..مزاحم -  یدم ...ام که د مت ... مده بودم ببین او

 استراحت کردنت نمي شم 
س سال بودن با همون تنها ح ستم پي هیچي نگفتم ..       نش این بود که مي تون

 به تمام حاالت درونیش 
شو   سنگیني مي کنه و نمي تونه حرف ببرم ...و بفهم که یه چیزي تو گلوش داره 

 بزنه .
این یکي واقعا  ترحم  برانگیز بود ... دلم براش مي سوخت ...ولي نه اونقدري 

 که رهنم براش درگیر 
خت و  ندا پایین ا ناراحتي  به طرف پنجره  بشتتته ..ستترشتتو از  رفت ..رومو 

 برگردوندم ..هوا تاریب شده بود
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با شنیدن صداي بسته شدن در نگاهمو دوباره به در دادم ..امیر حسین با چهره 

 اي خسته و لبخندي 
 که به محي ورود به اتاق روي لباش مي اورد جلوم ایستاده بود 
 حوصله ات سر رفته ؟- 
 ه خوش بگذره ؟انتدار نداري ک- 
 تخت دور زد و رفت طرف پنجره  
 هوا به این خوبي...مندره اي  به این معرکه اي ...بایدم خوش بگذره - 

هوا گرم بود...و بوي خوبي از بیرون ...به مشتتام نمي رستتید...مندور از مندره 
 هم  که همون درخت 

شده و بي ریخت بیرون بود که هیچي چیزي رو تو وجودم ب  شکیده  شخ وق ه 
 نمي اورد

 واقعا معرکه است ...من که دارم ازش لذت مي برم - 
 با خنده لبه تخت نشست : 
 انقدر غر نزن ... فردا مرخصي- 
 غر نمي زنم ...اما چیز جالبي هم  وجود نداره - 
با خنده روي گونه استتتخونیم که این چند وقته حستتابي خودنمایي کرده بود  

 دستي کشید و گفت :
ش ...بعد از پایان دوره ات باید اینجا مشغول بشي ...چي فکر کردي؟ اینو با-

 ...باید در و دیوارشو 
 بپرستي  
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 از شوخیش اروم خندیدم که زیاد به پهلوم درد وارد نشه ...متوجه دردم شد: 
 هنوز خیلي درد داري؟- 
 زیاد نمي تونم تکون بخورم ...اریتم مي کنه - 
 دستمو توي دستش گرفت ..: 
 خوب میشه ...باقر زاده اومد؟- 
 سرمو تکون دادم : 
 اره ... 
 به انژوکت دستم با دقت خیره شد و عصبي گفت : 

ستت - شمني دارن یا جنگ .. که انقدر بد زدن تو د ستت ..د ست با د معلوم نی
 ...همه پشت دستت کبود شده 

 
 تقصیر اونا نیست من بد رگم - 
 با گله نگاهم کرد: 

و بلد باشتتته ..دنبال بهانه هم نمي گرده ..طرف اگه این کاره ادم که چیزي ر-
 باشه ..نمیگه بد رگ ...یکم 

 وقت بیشتر مي راره که اینطور دست مردمو کبود نکنه  
ست   شه در شه ..یه بار که ادبش کنم براي همی ..نگاه تورخدا..نه اینطوري نمی

 میشه 
از یه مدت خوب  ولش کن ...فردا دیگه راحت مي شتتم ...کبودیشتتم بعد- 

 میشه 
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شده ام ناراحت بود  صورت رنگ پریده ...و الغر  شد.. از  با محبت بهم خیره 
 ...از اینکه همه جاي بدنم 

شت خود خوري مي   کبود بود و یه زخم عمیم رو پهلوم جا خوش کرده بود دا
 کرد

 عمل چطور بود؟- 
 نفسشو بیرون داد: 
 ...بچه هام که رو مخ بودن  مثل همیشه ...چیز هیجان انگیزي نداشت- 
 پس جاي من حسابي خالي بوده ؟- 
 کمي بدنشو به عق  کشید: 
ستاده بود که همش منو -  اوهوم ..خالي بود ..اتفاقا یکي از دخترا یه جوري وای

 یاد تو مي نداخت 
 هر دو حالي براي حرف زدن نداشتیم  
 امیر حسین ؟- 
 نگاهم کرد: 

نه خودم- مت دادم میشتتته فردا بریم خو نا زح مادرت ای به  ون ...خیلي 
 ...خودشون درگیرن ..کار دارن ..من 

 یکیم برم سرشون خراب بشم که چي ؟ 
چرا اینطوري فکر مي کني؟ ...اخه کستتي خونه خودمون نیستتتت که ازت -

 مراقبت کنه ...هنوز وضعیت 
نرمال نشتتتده ..اصتتال نباید تکون بخوري ...یه مدت باید کامل استتتراحت 

 بدون هیچ حرکت اضافي کني..
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سابي کاري  ...چیز نمونده بود که چاقو از این طرف بدنت در بیاد...زخمش ح
 بوده ..باید مراق  خودت 

 باشي
  

بالجبار ستترمو براي پذیرفتن حرفاش تکون دادم ...که بالخره بعد از چند روز 
 م*س*تقیم تو چشمام خیره 

 شد و  گفت : 
 ...امیر علي همه چي رو بهم گفت - 
  

             
  
 نتونستم تو چشماش نگاه کنم ...و به پنجره خیره شدم و گفتم : 

چندین بار باهات تماس گرفتم اما جواب ندادي...خیلي نگرانت شتتده بودم -
 ...از طرفیم اقبالي و سي 

 دي که مي خواست بهم بده ....رو نمي تونستم بي خیال شم ... 
ستم باید چیکار  ستم  واقعا نمي دون سي بود که مي تون کنم ...امیر علي تنها ک

 بهش اعتماد کنم ...
 غمگین نگاهم کرد: 
 به ندرت فهمیدنش لزومي داشت ؟- 
 با شرمندگي تو نگاهش خیره شدم : 
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دستتت و پا زدن توي این برزخي که من توش هستتتم  ...باید یه جوري تموم -
 میشد...یه جوري که همه 

 ..تو ...زندگیمون ...باید اروم مي گرفت به ارامش مي رسیدن ...من  
اما مثل اینکه من طرفمو خیلي خیلي دستتت کم گرفته بودم ...فکر نمي کردم 

 هر کاري از دستش بربیاد 
 تا اسمش پنهون بمونه ...حاال م که چیزي نصیبم نشد هیچ ... 

آهي کشتتیدم ..چه فایده از بقیه گفتن جمله ام بود؟..بعد از چند لحده خیره 
 نگاه کردن بهم سرشو 

 چرخوند و به مندره بیرون خیره شد 
 از خجالت دیگه حرفي براي زدن نداشتم  
 پدرت خیلي خسته بود...- 

با همون خجالت به نیم رخش خیره شدم ..دستي به موهاش کشید...نگاهش 
 هنوز به بیرون بود...یه 

د و شتتو تر کرحرفي ستتر زبونش بود که نمي دونستتت بگه یا نه ...چند بار لبا
 خواست حرفشو بزنه ..اما 

 نزد و حرف دیگه اي زد: 
 پدرت کي برمي گرده ؟- 
 حاال باز داشت نگام مي کرد : 
 امیر حسین ازم عصباني هستي ؟- 
 نگاه م*س*تقیمش تا عمم وجودمو سوزوند 
 به امیر علي چیا رو گفتي ؟- 
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 بهت گفته ؟ هم ...هر چي که فکر مي کردم الزم بود بدونه ...چیزي- 
 سرشو تکون داد: 

حتي یه کلمه ..فقط گفت ...ازش خواستي که  باهات بیاد  جایي و اون هواتو -
 داشته باشه ...چون 

 نتونستي باهام تماس بگیري...و رفتنت واجبه  
  

           
  
 نباید بهش مي گفتم ؟- 
 لبهاشو بهم فشرد : 
به یه چیز دیگه فکر مي کنم ..یه نه ..امیر علي اونطور ادمي نیستتتت ..دارم - 

 چیزي که 
 یهو با دو دستش دستي به صورتش کشید و گفت : 
 ولش کن - 

اخه ترستتیدم تنهایي برم اونجا و برنامه اي برام چیده باشتته که نتونم بعدها -
 جوابي براش داشته 

 باشم ..باید یه مرد همرام مي اومد... 
 ولش کن ....الزم نیست توضیح بدي- 
 ا تو از دستم عصباني هستيام- 
 نگاهم کرد ..با گله ..با حسرت ..با ناراحتي : 
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 اره هستم ...خیلیم هستم ...براي همین - 
 پوزخند زد: 

کافي بود یکم صتتبر مي کردي - نده نیستتتت آوا ... قانع کن هیچ دلیلي برام 
 ..بالخره که مي اومدم ...حرف 

ست ..چون  سط امیر علي نی شش دره و یه  من نفهمیدم ماجرا تو مطم نم یه گو
 گوشش دروازه 

حرف من اینکه با کمي صتتبر کردن  الزم نبود..نه تو االن  اینجا باشتتي و درد  
 بکشي 

 و نه  
 اجزاي صورتم رو با دقت نگاهي کرد و ادامه داد: 

و نه من انقدر توي این گرداب دستتت و پا بزنم ..نمي گم براي بچه ناراحت -
 ا نیستم ... هستم ...ام

 بیشتر  
 نفس عمیقي کشید: 
براي خودم ناراحتم که تکلیفم روشتتن نیستتت ...روشتتن نیستتت که کجاي - 

 زندگي توام ...
از همون روزي که مریي یوستتف مرد..به خیلي چیزا مشتتکوک شتتدم ...پاي 

 پلیس به صورت مخفیانه به 
همه ماجرا باز شتتد...افتادنت توي استتتخر ..اون تلفنا... اون بستتته ها...اون 

 اریت و ازار...چیزایي نبودن 
 که بي خیال ازشون بگذرم ... 
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محستتن یادته ..همون دوستتتم که بیماري قلبي داشتتت ..یه پلیستته ...ازش 
 خواستم کمکم کنه ...یه راهي 

 جلوم بذاره ...و با تحقیقاتش یه اسم بهم بگه ... 
  

                     
  

.جوابي که با صتتحت یه چیز ..ثابت طول کشتتید...اما بالخره جواب گرفت .
 میشه ...و منتدر اون لحده 

 است ... 
اینا رو بهت نگفتم که حستتاس نشتتي...وقتي براي اولین بار امتحانت کردم و 

 درباره بیمار مرده یوسف و 
صمیم   ستان باهات حرف زدم و دیدم چطور بهم ریختي ..ت پلیس ... توي کرد

 گرفتم بهت چیزي نگم ...
ع خودت کار کرده بودم ..اما تو ...فقط به فکر خودت بودي که راحت من به نف

 شي...یه لحده هم منو در 
 ندر نگرفتي که ممکنه چه لطمه اي بهم بزني  
 چونه ام لرزید: 

آوا ...من یکي دیگه بریدم ...این دومین باره که منو تا مرز مردن پیش مي بري -
 ...اولین بار که توي 
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تنم جدا کردي ..اینبارم که اونطور خون الود ..منو تا مرز  استتتخر ...روحو از 
 سکته رسوندي ...

 نمي دونم ...مي توني این حسو درک کني یا نه ...؟ 
. وقتي جلوي همکارات دست و پاتو گم کني و بچه هاي زیر دستت یه جوري 

 نگات کنن که باورشون 
چیزي به دستتت نشتته این همون موحده که توي بدترین شتترایطم کنترل همه 

 داشته ..حاال شده یه 
موجود دستتت و پا چلفتي که هیچ کاري از ش بر نمیاد ...اونوقت یه حس بد 

 میاد سراغت ...یه حسي 
 که بفهمي عرضه نجات دادن جون زنتم نداري  ...و این چقد بده  

سابي گند باال  شید ح شد و منو کنار نمي ک اون روز اگه تقوي متوجه حالم نمی
 م ..چون اون مي اورد

ید جونتو  با ید بکنم چیه ..چطوري  با که  کاري  لحده نمي دونستتتم ..اولین 
 نجات بدم ..اصال نفس مي 

 کشي یا نه ؟...زنده مي موني یا نه ...؟ 
وقتي که پزشب بیمارستان باشي کسي نمیگه همسرشه ..پدرشه مادرشه ..همه 

 ازت انتدار دارن 
تو هر بار با اتفاقایي که ستترت میاري اون لحده هم یه پزشتتب عالي باشتتي...

 ..یه شوک عدیم بهم 
 وارد مي کني که تا مدتها نمي تونم فراموشش کنم  
 ممکن بود تو االن سینه قبرستون باشي...و منم یه پیرهن سیاه تنم  
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...اما مطم نم تو به اینم فکر نمي کني..همه اش داري به اون ستتي دي لعنتي 
 فکر مي کني ..حتي 

اینکه بیشتتتر فکر کني مي خواي بري اون خونه ستتوت و کور که کستتي  براي 
 مزاحم فکر کردنت نشه 

 دستشو محکم به صورتش کشید..ناراحت و عصبي شده بودم : 
 معلوم نیست کي قراره به ارامش برسیم ؟- 
 صورتشو به طرفم برگردوند...: 
سمو به خودت بدوني .؟...با اینکه باید همه چ-  سا ي رو تا االن مي خواي اح

 خودت فهمیده باشي ...
شتم ...بعد از اونم در حالي  ست دا صیغه ات کنه دو سف  من قبل از اینکه یو

 که باورم نمیشد چنین 
ستم از فکرم  شتم نمي تون ست دا شي...بازم دو صیغه اش  کاري  رو کني و  

 بیرونت کنم ...تا حدي که 
 رس ابروت هیچي نمي تونستتتيیه بار که اونطور گرفتارت کرده بود و توام از ت

 بگي به بهانه تو براي 
 خنب کردن دل خودم هر چي که از دهنم در اومده بودو بهش گفتم ..... 
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بیچاره مونده بود چرا دارم اونطوري باهاش حرف مي زنم ..به احترامم سکوت 
 کرده بود و چیزي نمي 

شتباه کرده ..نباید گفت .اونقدر بارش کردم که اخر   گفت ...حم با منه و اون ا
 اینکارو مي کرده ...

 احمقانه است ...اما همیشه کسایي رو دوست داشتم که دوسم نداشتن  
 نگاهشو ازم گرفت : 

وقتي فهمیدم دارم پدر میشتتم از خوشتتحالي داشتتتم بال در مي اوردم ...مي -
 خواستم برات 

...من همیشه دوست داشتم ..اما تو عمم بمیرم ...ولي تو بازم دوستم نداشتي
 نگاه و دوست 

داشتتتنات همیشتته یه حدي بود که بیشتتتر از اون نمیشتتد.....معلوم بود..االنم  
 معلومه 

.دلم موند یه بار خنده هات از ته دلت باشتتته ..وقتي صتتتدام مي زني هیچ تو 
 رهنت نباشه ...من همه کار 

 ...نشد که فقط منو تو باشیم  برات کردم اوا ..اما نشد ..نشد که بشه 
سمتم برگردوند ..نگاه دردمند و ناراحتش م*س*تقیمش توي   شو  به  سر اروم 

 چشمام بود:
 بد کردي باهام اوا- 
 بي صدا اشب مي ریختم ...: 
 حاالم هیچي ازت نمي خوام ...چون واقعا نمي دونم باید چیکار کنم ...- 
 :با چشمایي قرمز شده تو چشمام خیره شد 
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چیکار باید مي کردم که دوستتم داشتتتي..هر بار راحت حرف از جدایي مي -
 زني ...خیلي انگار برات 

شتن یه تجربه تلخ ...بازم مي  ست ...با وجود دا راحته ...اما براي من راحت نی
 گم نمي تونم اینطور راحت 

 برخورد کنم و حرف از جدایي بزنم ... 
توي اون مخ کوچیب داري به اون چون اونقدر میشتتناستتمت که بدونم االن 

 موردم فکر مي کني ...فکر 
 مي کني که باز چطوري اتیشم بزني  

دستتتمو از درد روي پهلوم گذاشتتتم ..به بیرون خیره شتتد و یه دفعه بهم نگاه 
 کرد..چیزي نمونده بود که 

 اشکش در بیاد...یه لبخند عجی  داشت : 
شتي...نه با کلمات ..نه وقت- سم دا ي که طرفت بودم و ازت حمایت کا ش دو

 مي کردم ...بلکه کاش از 
صمیم قلبت دوسم داشتي ..با تمام وجودت ..اونوقت هیچ کدوم از این اتفاقا  

 نمي افتاد...هیچ کدوم 
صورتم  شار دادم و رنگ  شتر روي پهلوم ف ستمو بی چونم مي لرزید که از درد د

 پرید..متوجه شد و زود 
 د بلند شدو باالي سرم اوم 
 دستمو از روي زخم برداشت و عصبي گفت : 
 تکون نخور ...داره خونریزي مي کنه - 
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 زنگ باالي تختو فشار داد...و تند دست به کار شد 
  

                 
  

شده بودم  شب مي ریختم بهش خیره  شیدم و هم  ا در حالي که هم درد مي ک
 ..تند و فرز داشت 

 کارشو انجام مي داد 
م االن هرچیم که  بهش بگم که چه احساسي نسبت بهش دارم باور مي دونست 

 نمي کرد
شتیم زندگیمونو مي کردیم   سي دي بودم ؟ ما که دا واقعا هم به دنبال چیه اون 

... 
 یه پرستارو دکتر سریع اومدن تو اتاق و کمب کردن که خونریزي بند بیاد 

شم بود سین با اون نگاهش جلو چ ..که مي گفت کاش مدام جمله اخر امیر ح
 از صمیم قلبم دوسش 

 داشتم ... 
سبت بهش   سي ن سا شب مي کردم که دقیقا چه اح شتم به خودمم  کم کم دا

 دارم ...
سش بنده ...که بي  سم به نف سش دارم ..که نف اما مطم ن بودم خیلي خیلي دو

 اون مي میرم ...ولي 
از گالیه اش باهام  اون دیگه باور نمي کرد...چهره خستتته .. نگاه دردمند و پر

 حرف مي زد ... باهام حرف 
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مي زد و مي گفت که دیگه هیچ امیدي بهم نداره ..هیچ امیدي به این زندگي 
 به ادامه راهي که قرار 

 بود باهم بریم ...نداره  
ست   شده بود و چیزیم نمي تون صبي  شب مي ریختم ..ع به بهانه درد راحت ا

 بگه 
ي کردم بي خیال همه چیزه ...اونم  به دنبال طرف در تمام  این مدتي که فکر م

 بوده ...اما با احتیاط و 
 محتاط ....بدون ایجاد درگیریه و استرس  

شروب مجددش  شته بودیم به نقطه آغازین ...نقطه اي که  امیدي به  دوباره برگ
 نبود...

  
ص فرداي روز بعد ...بالخره بعد از چند روز موندن توي بیمارستتتان ... مرخ

 شدم ...امیر حسین خودش منو 
 خونه رسوند...به بقیه هم  گفته بود الزم نیست که بیان ...رفتیم خونه اشون  

رفتارش مثل همیشتته بود...خوب و مهربون ...از روش خجالت مي کشتتیدم 
 ...وقتي تو اتاق جاگیر شدم 

 و از وضعیتم مطم ن شد براي شستن دست و صورتش  بیرون ...رفت  
حال بودم براي همین بقیه هم وضعیتمو درک کردن و زود رفتن تا کمي یکم بي 

 بتونم بخوابم و 
 استراحت کنم  
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ولي با همه این وجود دوست داشتم امیر حسین پیشم مي موند...و تنهام نمي 
 راشت ...وجودش 

 ارومم مي کرد.. 
  

                  
  

این ستتي دي و دیدار با چرا نمي خواستتت درک کنه که چقدر دوستتش دارم ...
 اقبالي هم ..به خاطر اونم 

با  عک میشتتتد  با که مي گفتن و  تا ابروي اونم حفظ بشتتته از حرفایي  بود...
 ازدواجش با من ... اون و کارش 

 برن زیر سوال  
غمگین از اینکه اونم دیگه تو اتاق نمیاد به یه نقطه خیره شدم و شروب کردم به  

 غصه خوردن 
 دن در و اومدنش به اتاق با ناباروي برگشتم و  بهش خیره شدم اما با باز ش  
داشت با حوله دستاشو خشب مي کرد...نگاهم رو که دید لبخند ارومي زد و  

 ازم پرسید:
 جات راحته ؟مشکلي که نداري ؟- 
باید خوشتتحال مي بودم یا ناراحت ...که نمي تونستتتم حرفي بزنم ؟..ستترمو  

 تکون دادم و گفتم :
 نه - 



wWw.Roman4u.iR  2268 

 

صتتندلیي برداشتتت و کنار تختم گذاشتتت و همونطور در حال خشتتب کردن 
 دستاش روش ... و رو به من 

شدم و زبونم راه   شته بود تو اتاق ..خوشحال  شد که برگ ست ...باورم نمي  ش ن
 افتاد:

 بیمارستان نمي ري؟- 
 حوله رو تایي زد و روي پاهاش گذاشت : 

ال حوصتتله بیمارستتتانو نداشتتتم نه ... به خودم مرخصتتي دادم ...امروز اصتت-
 ...دیشبم نخوابیدم ..اخه تو بخش 

شمات  سي..تو خوابت نمیاد؟..چ سا شتیم ..خوابم میاد ا یه مریي بد حال دا
 که دارن داد مي زنن که 

 مي خواي براي خواب بمیري 
  
 خندید و بهم خیره شد 

از خوابم مي اومد..اما ..دوستتت داشتتتم ستتاعتها به چهره اش خیره شتتم و..
 احساسم نسبت بهش ..از 

 اینکه داره اشتباه فکر مي کنه بگم و حرف بزنم 
  

اصال نه دلم مي خواست مدام اون حرف بزنه و من شنونده باشم تا باورم بشه 
 مثل قبله و تغییري 

 نکرده و حتما دوسم داره  

http://www.roman4u.ir/


 2269 عبور از غبار

شتم ...یه چیزي مدام مثل خوره روحم رو مي خورد و عذابم  ساس بدي دا اح
 که یه چیز  مي داد

ستش بیارم ..کنارم بود.... اما  ست دادم که دیگه نمي تونم به د شمندو از د ارز
 انگاري خیلي ازم فاصله 

 داشت و ازم دور شده بود 
تو حال و هواي خودم بودم که در اتاق باز شتتد و یکي از خدمه گوشتتي همراه 

 امیر حسین اورد تو و 
 گفت داره زنگ مي خوره  
  

                 
  
امیر حستتین گوشتتي رو ازش گرفت ..لبخند به لباش اومد..چقدر این لبخندا  

 بهش مي اومدن ...
 بلند شد و تو طول اتاق راه افتاد...مي خندید و با طرف شوخي مي کرد 
 لحده به لحده کارو کردارشو نگاه مي کردم و ازشون لذت مي بردم  
 خوب پس باید صبر کنیم ..- 

 .... 
 طوري ؟من که هر چي بگم به حرفم گوش نمي کني خودت چ- 

 .... 
 نه بابا اریت نکن ...ببین محسن جان ...فقط هرچي شد ..زودتر بهم بگو...- 

 ... 
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 باشه ...پس تا بعد- 
 تماسو قطع کرد و به سمتم برگشت  : 
فکر کنم کم کم خبراي خوب تو راهن ..من مي رم یه دوش بگیرم ..توام یکم - 

 ن استراحت ک
حوله رو برداشتتتت ..خیره نگاهش کردم ...اما اون راحت ...بي توجه به نگاه 

 پرسشگرم  از اتاق بیرون 
 رفت  
 حرفاش که یادم مي اومد اتیش مي گرفتم ...حم داشت بهم بي توجهي کنه  

کستتي رو هم براي درد و دل نداشتتتم ...یکي که باهاش حرف بزنم  و از دردام 
 بهش بگم ...از  خودم 

بگم از  امیر حسین بگم  و اون با جادوي کلمات و لحن مهربونش   ارومم کنه 
 ...قلبم تند مي زد 

...اصال نمي تونستم اروم بشم ..تنها کسي رو هم که مي تونست درکم کنه از  
 دست داده بودم ...

بعضتتیا میگن داروي این دردا ..این ناراحتیا ..فقط فراموشتتیه ...اما آخه مگه  
 فراموشش کرد  میشد که

خودمم اگه مي خواستتتم با دارو و خواب بزنم به بیخیالي و فراموشتتي ...فقط  
 گول زدن خودم بود

.یه تستتکین موقتي که بعدها دردش بیشتتتر مي شتتد...چرا که حجم دردها و 
 ناراحتیا یکسره به سراغم 
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 مي امدن و منو نابود مي کردن  
چقدر رفتارش عوض شده ..چطوري وقتي وارد اتاق میشد دقت مي کردم ببینم 

 باهام رفتار مي 
 کنه ..اما چیزي دستگیرم نمیشد 
 ش  موقع شام ..به خدمتکار گفت که غذاشو همراه غذاي من بیاره تو اتاق  
  

                 
  

نیم ساعتي تا شام مونده بود..روي یه مبل راحتي نشسته بود و لپ تاپشو روي 
 پاهاش گذاشته بود 

 دقت به صفحه اش خیره بود... و با 
هي نگاهش مي کردم که نگاهشتتو بهم بده ...ولي مبهوت صتتفحه بود و منو  

 نمي دید
 احیانا حساس شده بودم ...و مي خواستم مرکز توجهش باشم  
 فردام مي موني دیگه ؟- 
 با سوالم سرشو باال اورد و نگاهم کرد 
 کمي بعد لبخند زد: 
 ا...مي خواي بیرونم کنن ؟زیادي بهت خوش گذشته ه- 
دوباره نگاهشو داد به صفحه و چند کلمه اي رو تایپ کرد...حرف زدن باهاش   

 چقدر سخت شده بود
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 کاش مي موندي- 
اینبار فقط چشتتماشتتو باال اورد و خیره نگاهم کرد...دلم لب زده بود که یه دل  

 سیر باهام حرف بزنه 
 فردا عمل دارم ..باید برم - 

ستم با وقتي د شدم ...مي خوا صفحه لپ تاپش ..دیوونه  شو داد به  وباره نگاه
 دستاي خودم اون لپ 

 تاپو داغون کنم  
 چیز جالبي اون تو هست ؟- 
 یه نگاه معنا داري بهم انداخت و سرشو اهسته تکون داد و گفت : 
 اوهوم ..خیلي جالبه - 
 توي اتاق براي حرصتتم گرفت ..وقتي توجه اي بهم نمي کرد ... پس موندنش 

 چي بود ؟
شد و به  شید و بلند  ست از لپ تاپ ک خدمتکار که غذاها رو اورد ...بالخره د

 سمتم اومد و با کمب 
 خدمتکار غذاها رو... روي میز نزدیب به تخت گذاشت  
ست که از   ش شت و لبه تخت ن وقتي  خدمتکار  رفت ...ظرف غذاي منو بردا

 ناراحتي بهش گفتم :
 نمي خوردم  سیرم چیزي- 
 وعده و وعید ناز کشیدنم به خودم ندادم چرا که بالفاصله گفت : 
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نمي خورمو میل ندارمو دوست ندارمو ...اینا رو تعطیل کن ..چون االن باید - 
 این ظرفو تمومش کني ..

  
                 

  
 سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم و گفتم : 
 ایین نمي ره اشتها ندارم ..چیزي از گلوم پ- 
 خنده اش گرفت : 
 حاال یه قاشم بخور..شاید پایین رفت - 
 وقتي حسي بهم نداشت چطور باید این غذا دادناش بهم مزه مي داد؟ 
 دستمو بلند کردم : 
 پس بده خودم بخورم - 
 شونه اي باال داد و از پیشنهادم استقبال کرد... 
صراري به   ست ...هیچ ا شک ست اما دلم  اینکه خودش بهم غذا بده بچگانه ا

 نکرد
 فقط کمکم کرد که کمي خودمو باال بکشم  

..بشتتقابمو توي ستتیني گذاشتتت و ستتیني رو روي پاهام گذاشتتت ..یاد اولین 
 غذایي که باهم خورده بودیم 

شام بیرون رفتیم و من   ستگاري کرد و براي  افتادم ..روزي که اولین بار ازم خوا
 بهش جواب رد دادم 

 اون غذا رو کوفتش کرده بودم و امش  این غذا کوفتم شده بوداون ش   
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 به غذا خوردنش نگاهي انداختم و قاشقمو برداشتم که گفت : 
دوتا بیمارستان خوب هست که مي توني بعد از دوره ات بري و اونجا مشغول -

 شي.....اما یکیشون از 
از میشناسم ...اون یکي بهتره ..من اونو بهت پیشنهاد مي دم ..رئیسشم خوب 

 دوستاي 
صمیم با خودته ..هر کدومو که  شکاي خوبیم داره ...حاال باز ت قدیمیمه ....پز

 تو بخواي ..و اما اگه بخواي 
 شهرستانم بري ..بازم مشکلي نیست ...مي تونم اونم برات جورش کنم  

حاال فکراتو بکن ...ستته هفته دیگه دوره ات تموم میشتته و باید جایي مشتتغول 
 .البته با این شي .

وضعیت یکم نسبت به دوستات دیرتر میشه ولي بازم مشکلي نیست ..از ندر 
 من که خوب بودي 

 ..همین االنشم دوره ات تموم شده است  
دهن باز نگاش مي کردم ..با طمانینه و ارامش غذاشتتو مي خورد ..اینا دیگه  

 چي  بود که بهم گفته بود؟
 خودمون بمونم ؟ مگه قرار نیست تو  بیمارستان- 
 قاشقشو توي دهنش گذاشت و خیره نگاهم کرد و خیلي ریلکس گفت : 
 نه - 

چشتتمام باز مونده بود و خیره نگاهش مي کردم ..اما اون راحت قاشتتم دومم 
 توي دهنش گذاشت و به 
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 ظرف غذاش خیره شد 
  

                  
  

نه ي ا مه ي ید از حرفاش مي کردم ...؟کل با بدون کوچکترین چي تعبیري  ونم 
 تاملي شاخکامو تیز کرده بود 

 .. 
قاشم بعدي رو که تو دهنش گذاشت متوجه نگاه خیره ام شد ..سرشو بلند کرد 

 و با لبخندي به غذام 
 اشاره کرد و گفت : 
 چرا نمي خوري؟...نگران نباش هنوز کلي وقت داري که بشیني و فکر کني - 
 عصبي شدم : 
 به چي فکر کنم ؟- 
 قاشقشو توي ظرف گذاشت ..از جاش بلند شد و  بشقابو روي میز گذاشت   
 و در یب قدمي تخت ایستاد:  
به چي فکر کني ؟دو ساعته که دارم برات حرف مي زنم ...یعني واقعا متوجه - 

 حرفام نشدي ؟
 بهش خیره بودم ..دستاشو تو جی  شلوارش فرو برد: 
 رفت ؟قول و قرارامون به همین زودي یادت - 
 اصال نمي فهمیدم چي میگه  
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ستم حرف بزنه ..چون  سمت پنجره رفت ...نمي خوا شو ازم گرفت و به  نگاه
 مي ترسیدم چیزي رو بگه 

 که تحمل شنیدنشو نداشته باشم  
 خوب پس بذار یادت بیارم ...-
  
شروب کرد به   شروب کنه ..ِمن ِمن مي کرد..اما بالخره  ست چطوري  نمي دون

 حرف زدن :
آوا واقعا نمي دونم چي شد که همه ي این اتفاقا افتاد...وقتي به گذشته بر مي -

 گردم مي بینم من و 
تو مي تونستتتیم تصتتمیمات بهتر  دیگه اي بگیریم ..تصتتمیماتي که به نفع هر  

 دومون بود 
ما ...مي دونم  تت کنم ...ا لت خوب نیستتتت ..نمي خوامم اری حا یاد  االن ز

 ر نمیارم که فرصت بهتر از اینم گی
 حرفامو بهت بزنم 

  
 شاید قبل تر از اینا... باید به این نتیجه مي رسیدم ... 

برگشتتتت و نگاهم کرد...اب دهنمو قورت دادم ...نفستتي بیرون داد و با دادن 
 ابروهاشو  به باال ادامه داد و 

 گفت : 
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شن- ستي ..هر وقت که فکر مي کنم  اختمت ..یه روي دیگه اتو ادم  عجیبي ه
 بهم نشون مي دي 

 ..عجی  و غری  ...غیر قابل پیش بیني ...واقعا نمي دونم .. 
یت انقدر خوندن رهنت ستتخت نبود..کافي بود یه نگاهي به  دوره دانشتتجو

 چشمات مي نداختم تا بفهم 
 ..چه دانشجویي هستي ..ولي حاال... 
 ه لبه پنجره تکیه داد:بغي کردم ...دستشو از جیبش در اورد و ب 
به -  یب ستتقف رفتم ..خیلي چیزا رو تو دلم ریختم و  با تو زیر  که  از روزي 

 روت نیوردم ...
بالخره منم ادمم ...حقي دارم ..اما خودمو از بیشتر حم و حقوقم محروم کردم 

 ...براي اینکه تو خوشحال 
شتباه مي کردم ...با همه  شي..راحت زندگیتو کني ...اما ا از ته این زحمتا تو ببا

 وجودت ... از عشم 
یکي دیگه لبریزبود...هیچ وقت تمام دل و قلبت با من نبود..من همیشه دومي  

 بودم ...
 پوزخند زد: 
دومیه که همیشتته نجات دهنده بود...براي افاق ... براي تو ...هبچ کس منو - 

 براي خودم نخواست 
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وستتشتتون داشتتتم ریختم ...اما همیشتته همه چیزمو به پاي کستتایي که واقعا د
 نصیبم ... یا ترحم شد ..یا 

 خیانت .. 
افاق قلبمو شتتکستتتت ...از زندگي و همه چیز ...دل زده ام کرد ...از چیزي  

 متنفر نشدم ...اما ..
هیچ وقتم اون ادم سابم نشدم ..ادمي که دوست داشت راحت بخنده ..راحت 

 شوخي کنه و سر به 
 همیشه منو عوض کرده بود...سر همسرش بزاره ..براي  

اما با اومدن تو ..به خودم وعده وعید دادم که با وجودت مي شتتم همون ادم 
 سابم ...براي تو هر چي 

 که در توانم بود انجام دادم ..اما حیف .. 
 بازم نتونستم یوسفت بشم ... 
 قطره  اشکي از گوشه چشمم بي سرو صدا پایین افتاد 
یلي با خودم فکر کردم ...به تو..به خودم ..به نتیجه راستتتش این چند وقته خ- 

 هاییم رسیدم 
شیم .... فقط براي جبران کارایي بود  بچه اي که قرار بود من تو پدر و مادرش با

 که من برات کرده 
 بودم ..و چیزي نبود که از صمیم قلبت باشه ... 
ه دروه ...نگو کمیشناختمت اوا...رفتارتو کارو کرداراتو عین کف دست از برم  

 مي گم ..یا اشتباه مي کنم 
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اینجا بود که از خودم بدم اومد... اما باز خودمو گول زدم و با امیدواري زندگي 
 کردم ...که شاید ...بشه 

همه چیزو اونطوري درست کرد که مي خواستم ...که نشد ...یعني دیگه راهي 
 نمونده اوا...که بخواد 

 بخوام ..چه اوني که تو بخواي  درست بشه ...چه اوني که من 
 همش داریم دست و پا مي زنیم ..بي هدف ...بي نتیجه  
  

                
  
 اروم به موها  و گردنش دستي کشید تا اینکه دستش روي گردنش ثابت موند  
شده   شتن مي لرزیدن و اماده گریه کردن  شمایي که دا نگاهم کرد و خیره تو چ

 بودن ..خودشو راحت 
 کرد:  
اوا من دیگه کم اوردم ...خیلي ... اره ..داري درستتت مي شتتنوي ...من کم - 

 اوردم ...
تو زن خوبي بودي..االنم هستي ...اما تنها خوب بودن کافي نیست ...من و تو 

 زندگیمون به جایي نمي 
 رسه ...االن نه ..چند ساله دیگه ..بازم به همین نتیجه مي رسیم  

 و توه  جدایي تنها راه من
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سش رو بیرون داد   سختي نف سکوت نگاهش کردم ...اونم نگاهم کرد و به  در 
 و گفت :

شه ...بعد - سکوت نگه مي داریم ..تا حالت کامال خوب ب ضوب رو م فعال  مو
 از اون کارارو مي سپارم به 

وکیلم ...توافقي که باشه دیگه ... زیاد سخت نمیشه ..تمام حم و حقوقتم بهت 
 .بي کم و مي دم ..

 کاست  
در ثاني براي خودتم ... مي گم که توي اون بیمارستان نموني...چون اریت مي 

 شي..پس بهتره که از 
 اونجا بري 

حرفاش که تموم شد ...یه بار دیگه نفسشو بیرون داد و به سمت دیگه اي رفت 
 ...با ناباوري و اعصابي 

 بهم ریخته نگاهش کردم ... 
یکم عصتبي شتده بودن ...لبهاشتو مرت   بهم مي  مي شتناختمش ..حرکاتش

 فشرد و نگاهم نمي کرد 
 ..تیر خالصي که مي گن اینه ... 
 تیري که براي همیشه مغلوب و بازنده میکنه  
شکم   سته کردم که ا سختي قورت دادم و تند چندبار پلکامو باز و ب ضمو به  بغ

 نریزه ...
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شتم ...نمي شقمو بردا ستم باید چیکار کنم ...غذا  نگاهمو ازش گرفتم و قا دون
 بخورم ...غصه 

بخورم ..باهاش حرف بزنم ...چیکار کنم ...که الاقل نفستتم باال بیاد و بتونم  
 از خودم دفاب کنم 

 اتیشم زده بود  وقتي گفت .. یوسفت نیستم ... 
هر چي تالش کردم بي فایده بود..قاشتتقو که توي دهنم گذاشتتتم اشتتکم در 

 نگاهم  اومد....برگشت و
کرد...با دیدنم ..صتتورتش از فرط  عصتتبانیت قرمز شتتد و  بي معطلي از اتاق  

 بیرون رفت 
سیني غذا رو پس زدم ...و با خودم   ستم و  شمامو با گریه ب ست ..چ درو که ب

 گفتم :
 منم دیگه کم اوردم -
  
  

                  
  
  

 **** 
شده بود...دیگه م شت ..حالم بهتر  شم و چند روزي گذ ستم خودم بلند  ي تون

 راه برم و خیلي از کارامو 
 ...انجام بدم  
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پدرم هم به خاطر اینکه زیاد مرخصتتي نداشتتت مجبور شتتده بود قبل از اینکه 
 بریم خونه امون برگرده ...و 

 بره شهرستان  
شه بود..چه تو  سین بعد از اون روز ..هیچ تغییري نکرد..مثل همی رفتار امیر ح

 تي که تنها جمع .. چه وق
شوخي یاد  سابم رفتار مي کرد..گاهي هم  از اتفاقاي بخش به  شدیم ..مثل  می

 مي کرد و باهام حرف 
...مي زد..هر چي من کم حرف تر مي شدم ..اون بیشتر حرف مي زد و خنده  

 رو تر شده بود
طوري که فکر مي کردم همه حرفهاش به شتتوخي بوده تا ببینه من چي مي گم   

 ي کنم و چیکار م
 ...بیشتر وقتا سعي مي کرد بعدازظهر ا زودتر بیاد خونه و بیشتر پیش من بمونه  

سیدم ...مرت   سکوتي که خودمم ازش مي تر سکوت عجیبي کرده بودم ... یه 
 به گذشته فکر مي کردم 

شده   شات گرفته ..که حال و روزمون  شکل از کجا بوده ...از کجا ن تا بفهم م
 این 

کردم که انقدر امیر حستتین روش حستتاس شتتده بود..امیر  به یوستتف فکر مي
 حسیني که بهش نمي 

 ...اومد چنین ادمي باشه که بخواد به یه مرده حسودي کنه 
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ساعتي پیش امیر حسین از بیمارستان اومده بود و بهم سر زده بود...خوشحال 
 و خندون بود...حتي 

رون ام تو اتاقم و چرا نمي رم بیسر به سرمم گذاشت ...به تنبلیم ...به اینکه مد  
 و کمي قدم نمي زنم 

  
بعد از چند روز فکر کردن به تمام حرفاش و دیدن رفتاراش به این نتیجه رسیده 

 بودم که مثل خودش  
سعي کنم به خودم تکیه  شه  شم ..زندگیمو خراب نکنم ...و مثل همی بي خیال 

 کنم ...آخر دنیا که نشده 
م   نار زدم و بود  ...بخوام از ه هام ک پا نازوک رو از روي  فه  ه چي ببرم ...مال

 پاهامو از لبه تخت اویزون کردم 
بلند شدم ..کمي بدنم درد گرفت ..اما تحمل کردم ...اخرش که باید پا میشدم 

 ..اخرش که باید به زندگي 
 بر مي گشتم ...آخرش یه چیزي میشد دیگه  

ضعم مرت  بود ...نیازي نبود زبیاد ب سمت در  رفتم سر و  سم ...به  ه خودم بر
 ...توي راهرو هیچ کس 

نبود..نرده ها رو چسبیدم و به طبقه پایین رفتم ..تو سالن هم خبري نبود...بچه 
 ها که بیرون 

بودن ..حستتام خان هم که باید توي اتاقش مي بود و به احتمال زیاد هستتتي 
 خانوم هم در کنار ش بود
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ف در ورودي گامهامو برداشتتتم ...نستتیم مالیمي اروم و خرامان خرامان به طر
 مي وزید و سر سبزي گل 

 و درختا رو به رخ مي کشید  
  

                  
  

بوي رطوبت خاک رو با تمام وجود استتتشتتمام کردم و  پله هاي مرمري رو  با 
 لذت طي کردم و به سنگ 

 ...فرشا رسیدم  
ضا راه رفتم ...لذت بردم و سیر  کمي توي اون ف شیدم ...که نگاهم به م نفس ک

 پشت خونه افتاد ...به 
مستتیري که امیر حستتین منو قایمکي ازش رد کرده بود تا بریم کتابخانه و از   

 چشم افاق پنهون بمونیم 
نده  به خ ندم  کارو کردارش لبخ مب و  بان یاد چهره  به  مد... بام او به ل ند  لبخ

 کوچیکي تبدیل شد و به 
 م ...سمت اون مسیر رفت 

سواریمون افتادم  سب   ستانمون و ا سفر کرد درختا رو که با دقت مي دیدم یاد 
 ...ب*و*سه اي که قبل از 

شت این همه مدت هنوز مي  س  به روي گردنم زده بود...بعد از گذ تازوندن ا
 تونستم گرماي لبهاشو 
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حس کنم ...به یاد اون شتت  باروني و بودنم با امیر حستتین لبخندم غلیظ تر   
 شد

دستمو روي گردنم گذاشتم و یاد شیراز و زن فالگیر افتادم ...زري گفتناي امیر 
 حسین ..چه طمع خوبي 

 داشت  
داشتتتم همه خاطرهاي خوبمونو به یاد مي اوردم که یهو اشتتب تو چشتتمام جا 

 خوش کرد..اما با نفس 
عمیقي ..محکم سر جام ایستادم و به نقطه دیگه اي خیره شدم که دستي روي 

 ه ام قرار گرفت شون
 .و شونه امو فشرد 
:یه لحده ترستتیدم ...اما با شتتنیدن صتتداي امیر حستتین زود اروم گرفتم و به  

 سمتش چرخیدم .
 -همه جا دنبالت گشتم ..اینجا چیکار مي کني ؟ 
 :لحده اي نگاهش کردم و بعد نگاهمو دادم به مسیر پر از خاطره و گفتم  
..حیف این هوا بود که بخوام  تو اتاق بمونم  و به توصیه ات عمل کردم دکتر .. 

 -ازش بي بهره باشم 
 :اخم ظریفي کرد و با لبخند گفت  
به دل ادم   قدر مي توني  مي دونستتتي وقتي حرف گوش کن میشتتي ...چ

 -بشیني؟
 :پوزخند زدم  
 مشکل من همین حرف گوش نکردنه - 
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 :شونه اي باال داد 
 -که منم نتونستم درستش کنم  
 سرمو ناراحت تکون دادم : 
 -بعضي چیزا رو هیچ وقت نمیشه تغییر داد...مثل اخالقاي بد من  
 :اهي کشید و با تاسف گفت  
  

                   
  
 -...نه همه اخالقاتم بد نیست  
 :ناراحت لبخند زدم  
 -پس امیدي هست ؟ 
 -همیشه امیدي هست  
 :با حسرت گفتم  
 همیشه ؟- 
 زد: بهم چشمب  

 -نگران نباش ....خودت بخواي درست شدني هستي ...البته اگه بخواي  
شم جا به  سنگ ریز جلوي پامو ..با نوک کف سه تا تکه  سرمو پایین گرفتم و دو 

 جا کردم  و ازش 
 :پرسیدم  
 -از بیمارستان چه خبر؟ 
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هیچ خبري که برات جال  باشتته ..نیستتت ...بیماراي تکراري..عمالي چند 
  -سر و کله زدن با بچه ساعته ..

 ها...همین چیزاي تکراري دیگه   
 :غمگین شدم  
 -براي این تکراریایي که ازشون حرف مي زني ..دلم ...تنگ شده  
 :...بهم خیره نگاه کرد 
 -فقط براي همون تکراریا؟ 

پهلوم کمي درد گرفت ...تو جام ..جا به جا شدم و .دستامو از پشت بهم قالب 
 نگاه خیره . کردم ...و تو

 :اش گفتم  
براي تکراریا...براي اتاق عمل ..براي اون تذکراتت ...براي اون ضتتایع کردنات 

 -...براي بد اخالقاي توي 
بخشتتتت ...براي اون لبخنداي زیر زیرکي که به محي دیدن حرص خوردنم  

 مي زدي
 براي بخش انژیو و دستیارت شدنت ..

  
 دیگه لبخند نمي زد 
 -ایي که با مریضا مي کردي و به من محل نمي دادي..براي شوخی 
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 :تو نگاهم دقیم تر شد...واقعا چقدر دلم تنگ شده بود و خودم خبر نداشتم  

به اون نکته هاي کلیدي توي دانشتتگاه که بهمون مي گفتي...به اون تاستتف 
 -خوردناي سرا سر ناراحت 

 کننده براي ما دانشجوها 
 ل  پایینمو گاز گرفتم و بغضمو قورت دادم و با سکوت به پاهام خیره شدم  
 -براي خیلي چیزا دلم تنگ شده  
 : سنگیني نگاهشو حس کردم  

مي خواي بریم بیرون ..و یکم تو خیابونا  دور بزنیم ..تا که شتتاید  کمي از این 
  -دلتنگیا که توي همه اشون 

 من دخیل بود   کم بشن ؟  
 اي باال دادم و دوباره بهش خیره شدم ...مهربون نگاهم مي کرد :شونه 
 -خوشحال باشد ... اینبار اصال  دوست ندارم  که من رانندگي کنم  
 :لبخد دندون نمایي زد 

پس بدو برو لباستتاتو عوض کن که همیشتته انقدر مهربون نمیشتتم که افتخار 
 -ماشین سواري به کسي 

 بدم  
 قش بست و اون خیره نگاهم کرد:حلقه اشب توي چشمام ن 

 -تا یه فنجون قهوه بخوري من اماده شدم   
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ست و    شو با محبت ب شه  پلکها سته همونطور خیره به من به منزله گفتن با اه
 باز کرد

 :از کنارش که رد شدم برگشت و ازم پرسید 
 -کمب نمي خواي ؟ 

ادامه دادم و  در حالي که چیزي به در اومدن اشتتکام نمونده بود...به مستتیرم
 بدون برگشتن و نگاه کردن 

 :بهش ..مثال با صداي شادي گفتم  
 -...تا قهوه اتو بخوري من اماده شدم  
بغضمو قورت دادم و اشب زیر چشمامو با انگشت اشاره ام گرفتم و از پله ها  

 باال رفتم 
  ددقیقه بعد  وقتي از پله ها پایین اومدم توي سالن به انتدارم نشسته بو 
 فنجون قهوه اشو تموم کرده بود و پاشو روي اون یکي پاش انداخته بود 
  

                   
  
سر   شیراز برام گرفته بود  شالي که از  سمتم اومد.... شد و به  ...با دیدنم بلند 

 کرده بودم 
 ...با رضایت نگاهي بهم انداخت و هم قدم با من از خونه خارج شدیم 

  
یم ...ماشینو که روشن کرد ...به سمتم خیلي خم شد طوري وقتي هر دو نشست

 که سرش کامال بهم 
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 :نزدیب بود 
 -حاال دوست داري کجا بریم ..که همونجا برم ؟ 
 :کمي فکر کردم و گفتم  

شن و نتوني راحت  شلوه ..بین ادما...یه جایي که به ادم مرت  خیره ن یه جاي 
 -باشي...یا یه جایي

 که از بودن توش لذت مي بري مثل پاتوقت ..جایي 
 :خنده اش گرفت  
 پاتوق تو کجاست ؟- 
 :نگاهش کردم و توي دلم گفتم  
 -...توي دل تو 
 :عوضش گفتم  
 -..پاتوقي ندارم  
 -مگه میشه ...؟ 
 :دستامو روي هم روي کیف گذاشتم و گفتم  

جا و کیف کني ...از هاش بري اون با که   پا مي خواد...یکي  یه هم  هر  پاتوق 
 -چیزي حرف بزني و 

 ...خستگي یه روز طاقت فرسا رو از تنت در بیاري 
 براي من پاتوق یه همچین جاییه ....پاتوق تو چطور جاییه ؟ 
 :لحده اي نگام کرد و دستي به موها و گردنش کشید 
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...از ندر من پاتوق جاییه که ادم وقتي از هر چیزي برید و خسته شد بره اونجا  
 -شه و کمي اروم 

 ....وقتي یه دوست باحال پیدا کرد باهش بره و اونجا و خوش بگذرونه  
شونو جمع کنه و   شو مهمون کنه ..همه ا ستا ست به هر بهانه دو ...وقتي خوا

 ببرتشون اونجا
.. وقتي خواستتتي راحت با کستتي درد و دل کني بدوني یه جایي داري که مي  

 توني توش حرفاتو بزني
  

                   
  
 ..پاتوق جاییه که بتوني هم توش خوشحال باشي ..هم ناراحت . 

شگیتو بیاره و با  سفارش همی سه ... شمر  صاحبش با دیدنت ب پاتوق جایه که 
 دیدن چهره ات بدونه االن 

 وقت شوخي کردنه  یا سکوت  و تنها گذاشتنته  
 پاتوق جاییه که دلت باهاش خوشه ..دلت باهاش ارومه  
 ش حظ کردم :از تعریف 
 -معلومه یه پاتوق درست و حسابي ..با کلي دوستاي باحال داري 
 :ابرویي باال داد 
 ...البته ادم هر کسي رو به پاتوقش نمي بره - 
 :با حسرت توي چشماي خندونش خیره شدم  
 -منو پاتوقت مي بري؟ 
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 :چشمب زد 
 -...چرا نبرم ؟...تو که هر کسي نیستي 
 مو گرفتم و اب دهنمو قورت دادمو نگاهمو ازش گرفتم ...جلوي لرزش چونه ا 

شد یه  شم ..؟.چرا یه بار می ستم کنار بیام و اروم با با این رفتارش چطور مي تون
 ادم مهربون و دوست 

داشتتتني و یه بار دیگه  میشتتد یه ادم دل شتتکستتته که حستتابي بریده بود و مي  
 خواست ازم جدا بشه 

شد با اینکاراش به را  شد و  رفت و بهش مگه می شد .؟...جدا  حتي ازش جدا 
 بي توجه بود؟

 صاف تو جاش نشست ... دنده رو جا به جا کرد و به راه افتاد 
حرف نمي زدم و به بیرون با غصه خیره شده بودم ...نیم ساعتي تو راه بودیم که 

 شیشه طرف منو با 
 دکمه پایین داد...متعج  برگشتم و نگاهش کردم  

اش زده بود...خواستم نگاهمو ازش بگیرم که دست بلند کرد و عینب به چشم
 دست چپمو که روي پام 

شت و دنده رو جا به جا   ستش روي دنده گذا شت و با د شته بودمو بردا ...گذا
 کرد

 : بهش خیره شدم  
 انقدر ساکت شدي که فکر کردم باز فشارت افتاده - 
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شدم و بي حرف باز به بیرون نگ ستامون خیره  شممبه د  اه کردم ..خیابونا به چ
 تازه مي اومدن ...گرماي 

 دستش رو دوست داشتم  
:به یه خیابون پر از دارو و درخت رسیدم ...پاشو که رو ترمز زد..به دستم فشار  

 بیشتري وارد کرد و گفت 
  

                   
  
 -مطم نم از پاتوقم خوشت میاد 
 ..اصال آشنا نبودن به خیابون و خونه ها نگاهي انداختم  
 -...پیاده شو 
 ..از ماشین که پیاده شدم اون زودتر پیاده شده بود..به سمتم اومد.. درو بستم  

باید مي رفتیم اون طرف خیابون ...با اینکه مي تونستتتم راه برم ولي همچنان 
 باید اروم راه مي 

 رفتم ....چون جاي بریدگي اریتم مي کرد 
.دستشو دور کمرم انداخت ..کامال بهش چسبیدم و حین رد شدن از خیابون .

 به اون طرف خیابون 
 ...رفتیم   

دري چوبي  بین  پیچکاي ستتبز و زیبایي پنهون شتتده بود و مندره جالبي رو به 
 وجود اورده بود ...درو 

 برام باز کرد..براي رفتن به داخل تردید داشتم ..نگاهش کردم   
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با نگاه و فشتتتار خفیف  ما  اون  نان ا انگشتتتاش روي گودي کمرم  بهم اطمی
 داد..که هیچ مشکلي نیست 

  
 **** 

فضتتاي داخل خیلي عالي طراحي شتتده بود..طوري که به محي ورود موجي 
 از ارامشو بهم تزریم کرد 

 .. 
صتتندلیها با میزاي چوبي و پنجره هاي رنگي ...اکواریوم بزرگي که نگاهمو در 

 خودش غرق کرده بود 
 ن دکورهاي ریز و درشت اطرافمون ..حسابي محوشون  شده بودم .....با او 
انقدر فضتتتا ارامش بخش بود که یادم رفت چقدر دلگیر و ناراحتم ..که ازش  

 پرسیدم :
 جاي تو کجاست ؟- 
 به میز جلوي اکواریوم اشاره کرد 
 اهسته چرخیدم و به میز نگاه کردم ...و هم قدم با امیر حسین به سمتش رفتیم  

ي از صتتندلیا رو برام بیرون کشتتید...اه حستترت باري کشتتیدم و پنهون از یک
 نگاهش با بغي روي صندلي 

 نشستم ...خودشم رو به روم نشست  
موزیب مالیمي از یاني که  در حال پخش توي کافي شاپ بود ..فضا رو کمي  

 رویایي کرده بود...  
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شسته بودن ...و فاره  شون  مي چند نفري هم کمي دورتر از ما ن از دنیاي اطراف
 خندیدن و  با هم پچ 

 پچ مي کردن و حرف مي زدن  
  

                     
  

تاد ...اب دهنمو قورت  امیر حستتین خیره نگاهم مي کرد..نگاهم که بهش اف
 دادم و منم خیره نگاهش 

 شدم  
با همون نگاه راحت به عق  تکیه داد..نگاهش یه جوري بود که انگار منتدر  

 بود تا من حرف بزنم 
 از گوشه چشم به ماهي ها خیره شدم و گفتم : 
 جاي قشنگیه - 
 حرفي نزد..لبخندي به لبام اومد..یه لبخند دردمند: 

دوره دانشتتجویي با بچه ها همیشتته دنبال یه جایي مثل این بودیم ...یه جاي -
 دنج ...با اینکه زیاد وقت 

یه ساعت دور هم نشستن و خوش بودن  ازاد نداشتیم ..اما از هر فرصتي براي 
 استفاده مي کردیم 

 نفسمو آهسته بیرون دادم : 
چه زود گذشتتتت ..انگار همین دیروز بود ..همین دیروز بود که با خودمون -

 کلي آرزوهاي ریز و درشت 
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سال بودیم و فکر مي کردیم ..دنیا منتدرمون مي مونه که  سن و  شتیم ...کم  دا
  به همه خواسته هامون

شروب مي  سیم  و بعد ...آروم آروم ...جووني و طراوتمونو ازمون مي گیره و  بر
 کنه به گردش ..و 

 چرخیدن ...تا هر وقت که ما بگیم ..تا هر وقت که ما بخوایم  
 نگاهم کرد و بعد از چند ثانیه اي ازم پرسید: 
 چي مي خوري که سفارش بدم ؟- 
و  فرم بیني و لبهاشو با دقت نداره کردم کل اجزاي صورتشو... از ابرو گرفته تا 

 گفتم :
 -همون سفارش همیشگي خودتو  
 خنده اش گرفت : 
 مگه مي دوني چیه ؟- 

چه جوني داشتتم که دربرابر مردي نشتستته بودم که بهم گفته بود مي خواد ازم 
 جدا بشه و حاال مي 

 خواستم باهاش ساعاتي رو خوش بگذرونم ... 
 نه اي باال دادم :صدام گرفته بود..شو 
 نه ...اما مي دونم سلیقه و طبعت  به سلیقه و طبع  من نزدیکه - 

سینو تحویل گرفته بود  سر جووني  که کلي امیر ح سري تکون داد و با اومدن پ
 و حال و احوال مي کرد 

 سفارش همیشگیشو داد و ازش پرسید: 
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 مسلم نیست ؟- 
 پسر که امیر حسینو خوب مي شناخت گفت : 
  

                     
  

شد که بره ...فکر - ساعت پیش بود ...اما کاري براش پیش اومد..مجبور  تا یه 
 کنم تا یه نیم ساعت دیگه 

 برگرده  
 امیر حسینتشکري ازش کرد و  نگاهم کرد 
 طاقت این رفتاراي به ظاهر مهربونش را نداشتم .. رفتاراش گیجم کرده بود 

شیدم و  شتم و تو خودمو کمي جلو ک ستامو روش گذا شدم ...د به میز نزدیب 
 هم گره اشون کردم و 

 خیره به دستام ازش پرسیدم : 
 مي تونم یه سوالي ازت بپرسم ؟- 

مطم ن سرشو تکون داد..نیاز به گریه کردن داشتم ...اما اینجا نمیشد...من ادم 
 محکمي بودم نباید 

سیني که مي خواست ازم خودمو ضعیف نشون مي دادم ..اونم جلوي امیر ح 
 جدا بشه 

ته ؟..همش شتتوخي مي کني  و مي - با ند رو ل مدام لبخ چرا از اون روز ...
 خندي ....انگار نه انگار که 

 مشکلي هست ...حرفي بینمون زده شده ...این رفتاراتو نمي فهمم  
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 سرشو خم کرد و تو چشمام دقیم شد..لبخندي نداشت ..اما جدیم نبود 
ستي به پ  سختم ..د شیدم ...دیگه وقتش بود حرفامو بزنم ...خیلي  شونیم ک ی

 بود:
 اون روز مطم ن گفتي مي خواي ازم جدا شي ...براي  همین - 
 توي حرفم اومد: 

مه چي رو بهم بریزم - کار کنم ؟داد بزنم ؟قهر کنم ؟ه خوب مي خواي چی
 ؟همش اخم داشته 

گو چیکار کنم که همون باشتتم ؟زندگي رو به کام خودت و خودم تلخ  کنم ؟ب 
 کارو کنم ؟

 بغضمو قورت دادم ..پسر سفارشا  اورد 
سلیقه فنجونا رو  سر با  شتم ..پ ستامو از روي میز بردا سکوت کردیم ..د هر دو 

 جلوي دوتامون گذاشت  
 ومطم ن از اینکه دیگه چیزي دیگه اي نمي خوایم میزو ترک کرد 

ستتبتا بزرگ جلوم حلقه کردم ..اما با رفتنش  دستتتامو بلند کردم  دور فنجون ن
 امیر حسین نذاشت که تو 

 خلسه و سکوتم فرو برم : 
مي دوني اوا..تو از وقتي که اومدي این شتتهر..همیشتته تنها بودي..معلومم -

 هست که خیلي سختي 
شتي اما چون یه دختر بودي  سر گذا شت  شکالت زیادي رو پ شیدي ...و م ک

 ...خیلي وقتا مجبور شدي 
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با ستت یا لهت کنن ...چون دختر که  یا کنار بیاي ..یه جوري بذاري ستتخت خت
 بودي..تنها بودي...کسي رو 

براي حمایت نداشتي..خیلي جاها سکوت کردي که مشکل چندین برابر نشه  
.. 
 اتفاقا از خودتم دختر قوي ساختي ...اما عوضش  
 با تامل نگاهم کرد...با چشمایي پر اشب  تو نگاهش فرو رفتم : 
  

                  
  

عوضش ...خیلي چیزا رو تو خودت نابود کردي ...یاد گرفتي که سکوت کني -
 ..چون سکوت شده برات 

ست ..مي   یه راه حل ...یه راه حلي که خودتم مي دوني  خیلي وقتا بي نتیجه ا
 دوني بي مصرفه 

قبول دارم رشتتته و تخصتتصتتي که ما داریم ..همش باعک استتترس و نگرانیه 
 ..خودم دوستا و همکارایي .

داشتتتم که بین راه کشتتیدن کنار..یا افستترده شتتدن ...یا دل زده ..خرده اي هم 
 نمیشه بهشون 

گرفت ..ادمن دیگه ..هر کس یه اخالقي داره یه کششي داره ..وقتي نتونه ..نمي 
 تونه دیگه ..اجباري که 

 در کار نیست  
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یي ...زرنگي ...زود از پا در ولي در مورد تو باید گفت ..ستتر ستتختي ..کوشتتا
 نمیاي ...اما هر چي که 

بیشتر از خودت سر سختي نشون مي دي ..هر چقدر بیشتر  مقاومت مي کني 
 ...این وسط بیشتر و 

بیشتتتر ظرافتا و قشتتنگیاي  زنونه ات  رو نابود مي کني..از بین مي بریشتتون  
 ...بیشتر تو الک خودت فرو 

 مي دي...که چي بشه ؟من یکي نمي دونم مي ري ..بیشتر خودتو عذاب  
همش یه گذشتتته اي داري که نمي توني کنارش بذاري ...مثل این باشتته که 

 داري زندگي مي کني 
براي گذشته ..حفظ اتفاقاي گذشته ...گذشته اي که داره زندگي االنتو متالشي 

 مي کنه 
  
 نگاه طوالني بهم انداخت : 

زندگیمون هم ستتکوت کردي ...اولین راه حلي   تو حتي در برابر من ..در برابر-
 که به رهنت رسید ...آخه 

 چرا ؟چي تو این سکوت هست که من نمي فهمم ؟ 
دستتتامو از دور فنجون جدا کردم و به عق  تکیه دادم و به فنجون خیره شتتدم 

 ...یه قطر اشب از گوشه 
 چشم چکید و با لبخند تلخي گفتم : 
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مه ستترستتختي ..نمي تونم زندگیمو حفظ کنم راستتت مي گي ..من با اون ه-
 ..زندگي رو  که .. دوسش 

 دارم ...زندگي که شاید... خیلیا حسرتشو مي خورن  
ستان ..دو بار ازم گله کردي و از  سکوت کردم و مي کنم ..از اخرین روز بیمار

 یوسف گفتي و من باز 
 سکوت کردم ...

  
 مم رو گرفتم و خیره به فنجون :اب بینیمو باال کشیدم و زود اشکاي زیر چش 

چون فکر مي کردم از گذشتتته و زندگیم مي دوني ...همه چیزو درک مي کني -
 و نیازي نیست از 

خودم ... از شخصیتم ... از حرفاي دلم ..از خواسته هام ...از دوست داشتن  
 هام ... دفاب کنم ..

 چشمامو باال دادم و زل زدم تو نگاهش : 
مي کردم درکم مي کني...درک مي کني که من براي یوستتف چون  بازم فکر -

 مرده زندگي نمي 
 کنم ...من براي یوسفي که مثل تو جرات نداشت ..زندگي نمي کنم .. 

من براي یوسفي که با وجود ادعاي دوست داشتنم ..یه بار رهام کرد و رفت اون 
 سر دنیا زندگي نمي 

 کنم .. 
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زدواج کرده بود ..... بعد از گذشت این همه سال برگشت و حرف یوسفي که ا

 دوست داشتنو پیش 
کشتتید  و روال زندگیمو خراب کرد ...زندگي نمي کنم ...من براي یه خاطر  

 درناک زندگي نمي کنم 
از گذشته هام حرف مي زني ...اخه کدوم گذشته ؟ چیکار کردم ؟...چي گفتم 

 که تو این فکر و مي 
 کني؟ 
....امیر حستتین ...چیزي تو گذشتتته نمونده که دلمو براش خوش کنم ...مي  

 فهمي ؟من به هیچي تو 
 گذشته دل نبستم  
من یوستتفو همون شتت  که بهت قول دادم فراموش کردم ..گذاشتتتمش کنار  

 ......براي همیشه 
فقط گاهي که حرفش پیش میاد..دلم براش مي سوزه ..مي سوزه که مي تونست 

 ندگیشو باشه و ز
کنه ...مي تونست باشه و پزشب خوبي بشه ..مي تونست زندگیشو کنه ..با من 

 نه ..با کس دیگه اي  
 ...چون دیگه اونو دوست ندارم .. 
 مرد زندگي من نبود ..دیر فهمیدم ..اما بالخره فهمیدم ... 
 سرمو تکون دادم : 
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شعار نمي دم ..نمي خوامم افکارتو بهم بریزم - سین   ..اما زندگي با تو امیر ح
 خیلي چیزا رو بهم یاد 

 داد.. 
بهم یاد داد...که در زمان حال زندگي کنم ...فقط ادعا کافي نیستتتت ...باید 

 عمل کرد...داشتم خوب پیش 
 مي رفتم ..از خودم راضي بودم  

اما حیف که وستتط راه ...باز کم اوردم ...باز زدم به جاده خاکي ...چرا که باز 
 ب کرده سکوتو انتخا

 بودم ...راه حل احمقانه همیشگي  
ستتکوت کردم در برابر حرف زدنت در باره جدایي ..ستتکوت کردم  و دربرابر 

 یوسفي که مي گفتي از 
 خودم دفاب نکردم که بگم .. 

اقاي امیر حسین موحد..استاد گرامي...پزشب محبوب من ....مرد این زندگي 
 ...مردي که این همه 

 دوسش دارم  
شکنم ...و من   شم کنار ...من اگه زود می اگه کم میارم ..من اگه مي برم  و میک

 زود ترک بر مي دارم .
شتناي منو  ست دا شي کنار ....یعني دو تو که نباید کم بیاري ...تو که نباید بک

 ندیدي...وقتي  تو عمالت 
 موفم و سربلند بیرون مي اومدي ..؟ 
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ا باید تو جمع مي پریدم ب*ه*لتم یعني روق کردناتي منو نمي دیدي....حتم
 و جیغ جیغ مي کردم که اقا 

 عاشقتم ..دوست دارم ......؟ 
که تو دلم  اب مي کردنو   ندایي  جا مي گرفتم ...اب ق وقتي تو آ*ه*و*شتتتت 

 حس نمي کردي ...؟
 ندیدي که حاضرم برات بمیرم ...که فقط تو نفس بکشي ...؟ 
  

                 
  

قت مي ب*و*سیدمت ... با چه عشقي نگاهت مي کنم و قاب ندیدي که هر و
 چهره اتو تو رهنم حب مي 

 کنم که هیچ وقت فراموشم نشي ...؟ 
ندیدي همیشه تو نگاه عسلیت گم میشم و لذت مي برم ...و هزار بار ارزو مي 

 کنم که اگه بچه اي از 
 .؟وجود من و تو شکل گرفت ..درست مثل تو باشه ..شکل تو باشه .. 
 ندیدي که دیونه وار دوست دارم و حاضرم برات هر کاري کنم ؟ 

چرا این چیزا رو نمي بیني امیر حستین ... که هر بار به روه و روانم خنجر مي 
 زني ...و از سلحشور 

شم رو به   صورت صویر  حرف مي زني؟ ..مردي که دیگه یه خاطر کوچیکم ...ت
 یاد نمیاره ...
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ه مي تونم تجستتم کنم ...مني که مي دونم کي تویي که چهره اتم چشتتم بستتت
 عصباني هستي و کي 

 شاد و خندون  
 دیدن دوست داشتم اینقدر سخته امیر حسین ... که نمي بیني ؟

  
به زیر بینیم دستتت کشتتیدم ...و نگاهش کردم ...بي حرکت مونده بود و فقط   

 نگام مي کرد
لبه  ي فنجونو لمس کردم  :یهو بي خودي خنده ام گرفت و با انگشت اشاره ام 

 و با نگراني گفتم 
که براي  ماي هزار رنگ ...زني  ما ...بین این اد توي این کشتتور ..بین این اد

 -دومین بار بخواد طالق 
بگیره ..یه زن نابود شتتده و به فنا رفته استتت ...یه زنیه که هر کستتي این حقو به 

 خودش مي ده که اونو و 
...فرقیم نمي کنه اون زن ..... یه زن خونه دار ...شتخصتیتشتو ببره زیر ستوال  

 باشه یا یه پزشب متخصص 
اینا رو نمي گم که فکر کني برام مهمه ..نه اصتتال برام مهم نیستتتن و بهشتتونم  

 فکر نمي کنم 
 ..فکر نمي کنم که براي بار دوم مهر طالق مي خواد  بخوره تو شناسنامه ام  

یه چیز دیگه  فکر به  که من  من االن دارم   به این فکر مي کنم  مي کنم ..دارم 
 ..اوا فروزش ...چقدر مي 
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تونم  حماقت کنم و دستتتت رو دستتتت بذارم و مردي رو که بعد از این همه  
 سختي و بدبختي فهمیدم 

 ...چقدر دوسش دارم ..به  همین راحتي از دستش بدم  
ار که کلي کبخاطر اینکه براش کلي ستتوتفاهم به وجود اوردم  ...به خاطر این

 کردم که اون  برداشت بد 
 ي ازم داشته باشه ...هیچ قدمي هم براي از بین بردن اینا بر نداشتم   
  
  
 :اب دهنمو قورت دادم و بهش خیره شدم ...باید زندگیمو حفظ مي کردم  
 -....امیر حسین من  
 :نفسمو به زور دادم بیرون  

با  من ...من ..خیلي ..خیلي دوستتتت دارم ...تو که بهم زدي ... فایي  با حر
 -تصمیمایي که گرفتي ...چند 

روزه که خواب و خوراکو ازم گرفتي ...حالم بده ...همش احساس خفگي دارم 
 ...دارم دیوونه میشم اگه 

 ....مجبور بشم برم یه بیمارستان دیگه ..بیمارستاني که تو توش نباشي 
ز ترستتت مدام فرار کنم و جلو آخه تو براي من دکتر موحد نیستتتي ..که بخوام ا

 چشمت نباشم ...تو براي 
 من امیر حسیني....یه مرد ایده آل و خوب   
 : اشکم در اومد و سرمو پایین انداختم  

http://www.roman4u.ir/


 2307 عبور از غبار

گور باباي اون طرف ...گور باباي اقبالي ...دیگه نمي خوام بهشتتون فکر کنم 
 -...اخه به کارم نمیان ....به 

 شون دیگه بي معنیه دردم نمي خورن ..بود و نبود  
من فقط یه چیزي ازت  مي خوام ...یه چیز امیر حستتین ...اونم زندگي با توه 

 ...چون اونقدر دوست دارم 
که مطم نم اگه منو یه روزي از زندگیت جدا کني ..یه لحده هم دوم نمیارم   

 ...بخدا میمیرم 
  
 ودام گرفته ب :در حال اشب ریختن به خاطر حرفي که مي خواستم بزنم  خنده 

کاش بلد بودم مثل این دختراي پر طمطراق  کلي برات عشوه بیام و گولت بزنم 
 -که باز دوسم داشته 

صدقت برم و  توام زود  شي ..اغفالت کنم و هي ت ستم ناراحت نبا شي و از د با
 همه چي رو فراموش 

 کني  
 :خنده و اشکم بیشتر شد 
زرگ نشتتدم که مرت  دلبري کنم و دل ...اما چه کنم ..چه کنم که اینطوري ب- 

 -از دلت ببرم 
کتاباي عاشتتقانه هم زیاد نمي خونم که الاقل یه چیزي ازشتتون یاد بگیرم و تو 

 زندگیم ازشون استفاده 
 کنم 
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 :با یاد اوري حرفاي همکالسي قدیمیم ... سودابه صداي خنده ام بیشتر شد 
ونم بیشتر  ترش مي شم و بیشتر به قول سودابه ..ماست مونده ام ...هر چي بم  

 -مي زنم تو روق 
 با گریه مي خندیدم که دیدم اونم داره مي خنده  
 -سودابه دیگه کیه ؟ 
  
  
  
:ازنجمو به لبه میز تکیه دادم و با انگشتتت اشتتاره به زیر چشتتم و بینیم دستتت  

 کشیدم 
که همش تو کالس یهو بي هو قه  ته کالس ..همون دختر چا ا همون دختره ي 

 -ازش درس مي پرسیدي
...نمي دونم چه پدر کشتتگي باهاش داشتتي  که یهو زهره اشتو اب مي کردي 

 ...هموني که تا 
اسمشو مي گفتي ..صورتش از وحشت قرمز قرمز میشد ...و نفسش باال نمي 

 اومد...جون مي کند 
 که جواب سواالتتو بده   
 هم خیره شد و گفت :خنده اش بیشتر شد و سرشو پایین انداخت  و زود ب 
 -سودابه علیدوست ؟ 
 :سرمو تکون دادم و اب بینیمو باال کشیدم که گفت  
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اخه حرصتتمو در مي اورد دختره دیوونه ...بس که مدام تو کالس حرف مي زد 
 -..یا دهنش تکون مي 

 خورد یا یه چیزي تو دهنش بود که بخوره .لپاش همش پر از خوراکي بود  
  

 ته بودم ..خنده امیر حسینم بند نمي اومداز خنده ریسه رف  
برگه هاي امتحانیشم که افتضاه بودن ..ته هر کدومشونم کلي سالم و صلوات 

 -و التماس و خواهش 
 که استاد نمره بده  
 :از سودابه حمایت کردم  
 ...بیچاره مي خوند ..ولي تو مخش نمي رفت - 
 ي گذشته تکون مي دادامیر حسین مي خندید...و مرت  سرشو با یاد اور 
 :بهش خیره شدم و با چونه لرزون گفتم  
 -میشه ازت خواهش کنم که دیگه حرف از جدایي نزني؟ 

شونه  شوند..  شو پو صورت ستش  شت و با کف د شو روي میز گذا با خنده ارنج
 هاش از شدت خنده تکون 

 مي خوردن  
 خنده ام گرفته بود و مرت  اشکا رو از صورتم پاک مي کردم  
 -امیر حسین ؟؟؟ 

 نمي تونست جلوي خنده اشو بگیره   
ببخش اخه یه بار تو اخر برگه اش نوشتتته بود ..جون خانومتون که خودم بیام 

 -غالمیشو بکنم دهو بهم 
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 بده   
 :خنده اش اوج گرفت و به عق  تکیه داد 
  
  

 -باور کن بهش نمره پاسیو  دادم ..بس که خنده ام انداخته بود  
د نفري که تو کافي نشتتستتته بودن با تعج  نگاهمون مي کردن ...یاد اون چن

 عاشم شدناي سودابه 
 :افتادم  

بیچاره غصه مي خورد که کسي نمیاد خواستگاریش ...میگفت چیکار کنم که  
 -یه ماهه  کیلو کم 

 کنم   
 :حاال بلند مي خندید...چیزي که تا به امروز ازش ندیده بودم  

شم یکي از  صال بهش محل اخه عا شده بود..اونم ا سراي ني قلیون کالس  پ
 -نمي داد..هي به بهانه 

جزوه و سوال مي رفت پیشش ...واي خداي من ...طوري شده بود که پسره تا 
 مي دیدتش ...چنان 

 جیم میشد و غیبش مي زد که ما هم نمي فهمیدیم  کجا رفته  
ندیدیم  نده و  مي خ حت  زده بودیم زیر خ تامون را با اشتتتب ..امیر دو ..من 

 حسینم با صورتي شاد و 
 خندون   
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اخرش ...از یکي از بچه ها شتتنیدم که  تا همون عمومي بیشتتتر نخوند...توي 
 -شهر خودشونم مشغول 

 به کار شد ...با پسر عموشم ازدواج کرد 
شدت خنده هامونو    سعي کردیم  کمي از  همونطور که مي خندیدم دوتامون 

 کم کنیم 
س شده بود ...به امیر ح شماش جمع  شب تو چ ین که اونقدر خندیده بود که ا

 یاد گذشته خیره به میز 
 :شد و گفت  

تعداد کمي تون خوب از اب در اومدید...اولین بار که اومدم ستتر کالستتتون با 
 -نگاهي که به جمع انداختم 

شتم ..تو سن ...به خانوما که امیدي ندا سوم کالس به جایي نمي ر  فهمیدم دو 
 اقایونم ...نمي تونستم 

 ندر قطعي بدم  
 -اون موقع ها بد اخالقتر بودي  
 :نگاهي بهم انداخت  

شماها هم شیطون تر ..فکر مي کني نمي فهمیدم سر تخت مریي چقدر بهم 
 -و گیر دادنام مي 

 خندیدید...؟ 
 :متعج  نگاش کردم  
 -همه اینا رو مي دید ي و هیچي نمي گفتي ؟ 
 داد:سرشو تکون  
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ساده لوه مي بودم که نمي فهمیدم ...شماها هم که فکر مي کردید  باید خیلي 
 -نابغه و باهوشید و 

 کسي هیچي حالیش نمیشه  
 -پس چرا هیچي نمي گفتي؟ 
  
  

شیطنتاتون مرت   بهتون گیر بدم و  سر راه نیورده بودم که براي  صابمو که از  اع
 -خودمو  اریت 

شم خودم یه زما ستادامونو اریت کرده کنم ....بعد شجو بودم ...اونقدر ا ني دان
 بودیم که کاراي شما ها در 

 برابرش هیچ بودن  
حاال خنده دوتامون بنده اومده بود...دستتتاشتتو روي پاهاش گذاشتتته بود و با 

 انگشتاش ور مي رفت ...تا 
 بهانه اي براي خیره شدن به یه جایي داشته باشه  

ست دارم  ستانو دو ست دارم محیط بیمار سر و کله زدن با بچه ها رو هم دو ..
 -..گیج بودن بعضیاشونم 

 ...شده یه امر عادي ...کال هر چیزي قشنگیاي خاص خودشو داره  
مثال اون چاییاي بي مزه تو ...توي بخش ..با اون بیستتکویتاي ستتاقه طالیت 

 ...با اینکه افتضاحن ولي 
 خیلي مزه مي دن  
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وپوشتتم ...باورم نمي شتتد چنین گندي زده باشتتي یا اون دوق ریختنت روي ر 
 روي  روپوش اتو کشیده ام 

 .. 
 ...خنده ام گرفت و ل  پایینمو گاز گرفتم  

سیله لذت بردنم  شده بود و سا و رنگ پریده گیاي توي اتاق عملت ...اوایل  تر
 -...ساکت و اروم بودي 

شمام نگاه کني و از خود ست تو چ ست را ت دفاب کني ...جراتم نمي کردي را
 ...خیلي معصوم و 

مدلوم بودي ..بین دخترا یه جورایي فرق مي کردي...یاغي نبودي..اهل دعوا و 
 کالس گذاشتن نبودي 

...در حالي که میشتتد از راه رفتن دختراي دیگه فهمید چقدر از اینکه دارن این 
 رشته رو مي خونن به 

 ساده بودي و سر به زیراین اون فخر مي فروشن ..اما تو اونطوري نبودي .. 
یه بار خواستتتم واقعا به خودت بیاي ...قصتتدي بهت گیر دادم ...جلوي بچه 

 ها... حتي غرورتم 
 شکستم ...شاید یادت نیاد...خیلي وقت پیش بود  

مونده بودم چرا گریه نمي کني ..تا اون روز هر دختري رو که اینطوري باهاش 
 برخورد کرده بودم زده بود 

 گریه ..اما تو محکم وایستاده بودي و حرفي نمي زدي... زیر  
ست دقیقه  البته اخرش دیدم تا یه جاي خلوت گیر اوردي ..زدي زیر گریه ...بی

 تمام داشتي گریه مي 
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 کردي
  

 : نمي تونستم باور کنم 
  

به بهانه کاري اومدم  حم داري تعج  کني ..به محي اینکه رفتي بیرون ... 
  دنبالت که یه وقت بال

مالیي ستتر خودت نیاري ..اخه فهمیده بودم زیاده روي کردم ...تجربه هم بهم 
 نشون داده بود ادماي 

 ساکت انگیزه انجام هر کاري رو دارن   
سابي خردت کرده بودم ..  ستم بهت بدم اما جلوي بچه ها ح یه تذکرم مي تون

 تقصیر خودتم بود... 
ري رو انجام بدي ..به خودت اوایل خیلي شتتل بودي ...مي ترستتیدي یه کا  

 شب داشتي
  
  

سته بودم  شدي یکي دیگه ..با اینکه  با خودم عهد ب ضش .... از فرداش  اما عو
 با تو یکي دیگه کاري 

نداشتتته باشتتم ...ولي با تغییري که کرده بودي...تصتتمیممو عوض کردم ..و 
 تصمیم گرفتم از همین روش 
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ه بشي یرم ...چون پتانسیلشو داشتي...کرو تو استفاده کنم که بیشتر جواب بگ  
 یه پزشب عالي

از اون روز به بعد... از نگاهت مي خوندم که دیگه نمي ترستي...و قادري که   
 جون ادما رو نجات بدي

کاراتو انجام مي  که اونقدر تر و فرز  تا  کم کم ازت خوش اومد...بعضتتي وق
 دادي ..حسابي لذت مي 

 ..بردم  
تاق عمل قصتتتدي همش مي بردمت ا یه راه بیفتي ..تو ا نژیو ..که زودتر از بق

 قصدي بهت گیر مي دادم 
که دستتتات تند تر از بقیه راه بیفته ..خیلي اریتت مي کردم ..اما تو هیچي نمي 

 گفتي ...انگاري خودتم 
 بدت نمي اومد سختي بکشي 

عد تا اینکه یهو گم و گور شتتدي ...دو ستته روز اول زیاد جدي نگرفتم ...اما ب
 دیدم نمیاي ..یه  جوري عادتم 

شتتده بود که بیام بخش و به بهانه گیر دادن بهت ...اولین نفري که تو چشتتمم 
 میاد تو باشي ...اما 

 ...نبودي ...نمیشدم که م*س*تقیم بیفتم دنبالت که ببینم کجایي 
 ...شده بودي دانشجوي بازیگوشم که مي خواستم درستش کنم  

تا اینکه  خبر بهم رستتید قایمکي رفتي یه بخش دیگه ..حاال نگرانت شتتتدم 
 و اعلم ...روزي  Ϳچطوري؟ ا

 که فهمیدم ..کلي از دستت حرص خوردم  
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گفتم شاید بعد از یه مدت بیاي.. اما نیومدي ..باید خودم دست به کار میشدم 
 ...حیف بود دانشجویي 

ادمو  کي دستتتمثل تو اینطوري اینده اشتتو تباه کنه ...بعضتتي وقتا الزمه که ی 
 بگیره و بکشتش باال

همون روزي که همدیگرو تو ي اورژانس دیدیم مي خواستتتم بیام دنبالتو براي 
 این بي توجهیت  گوشتو 

 بپیچونم ..و جلوي همه ضایعت کنم  
ستي تو کفت  سي پي ار ه اما وقتي دیدم رفتي باالي تخت و اونطوري مشغول 

 موندم ...تو دلم بهت 
 اگه هر جاي دیگه هم باشي کارتو خوب بلدي افرین گفتم که  
...دیگه دلم نیومد گوشتتتو بپیچونم براي همین رفتم ستتراه تقوي که اون حالتو  

 بگیره 
شده بودي مایه  خنده ام ..بماند که منو  ست  س توي اتاقم با اون روپوش پر از 

 دکتر تقوي بعد از رفتنت 
 ...چقدر بهت خندیدیم  

شم که گیر د شم مي اومد بعد از چند ماه از روز بعد شدیدتر کردم ..خو ادنامو 
 خوب به کارت وارد بودي 

..مخصتتوصتتا جلوي بچه هاي دیگه مثل ورودیاي تازه وارد باهات برخورد مي 
 کردم ..که بشکني..که 

 ...غرورتو یکم بیاري پایین  
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ر باخالق جالبي داشتي ...با اینکه این همه اریتت کرده بودم ..پشت سرم در برا
 حرفاي دیگران ازم 

 .. حمایت مي کردي 
یه بار اتفاقي حرفاتونو شتتنیدم ..دو ستتته نفري از رفتارم گله مي کردن که تو 

 بهشون گفتي ...به خاطر 
 خودمونه ...تقصیر از خودمونه ..دکتر که بد نمي گه ..ما حواسمون نیست  
  
  
  
 ...داشتید دستاتونو مي شستید 

شتم  با این حرفت یه جورایي شتر زیر ندرت دا شد..بی سم بهت عوض  سا اح
 ..منو به خودت حساس 

ستم  سیله تفریحم ...تا اون حد که مي خوا شده بودي و کرده بودي...یه جور 
 درباره تو و زندگیت بیشتر 

بدونم ..اما مرت  برام کاري پیش مي اومد و نمي تونستتتم زیاد کنکاش کنم 
 ..فقط فهمیده بودم یه بار 

 اج کردي و طالق گرفتي... ازدو 
ضش پر کار و پر    ستي ...کم حرفي ..عو ستات نی زیاد اهل رفت و اومد با دو

 تالش 
بعد از اومدنت به بخش همش مي خواستم دم دستم باشي...چون مي دونستم 

 تنها کسي هستي 
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 که کاري بهش بدم ..بدون فوت وقت با کمترین خطا انجامش مي ده  
..کاراتو چند برابر مي کردم ..دلم مي خواستتتم بهت شتتیفتاي شتت  مي دادم 

 بدونم استانه صبرت 
صابمو خرد کرده    شتر از بقیه  اع ست ..اخه کم نمي اوردي....تو یکي بی کجا

 بودي
سته  صد واب شدم ..ق سته  ساس کردم بدجوري بهت واب شت اح یه مدت که گذ

 شدن نداشتم ..فقط مي 
 بسازم ... ..اماخواستم درست کنم ..و ازت یه پزشب خوب   
 :بهم نگاه کرد ..نگاش کردم ..مطم ن حرفشو ادامه داد 

شم  شتم ببینمت ..به یه بهانه باهات حرف بزنم .ازت کار بک ست دا همش دو
 -....اول گفتم شاید یه 

عادته ..اما ادم اگه بخواد مي تونه یه عادتو از سرش بندازه ..اما تو از سرم نمي  
 افتادي

مریي بودیم یا تو اتاق عمل ..بقیه رو فراموش مي کردم و سر وقتي تو اتاق سر 
 تو خراب مي شدم  

به خودم  مده بود...روزي  بدم او که همش تو فکرم بودي...ازت  ...براي این
 صدتا فحش مي دادم که اخه 

 چرا..بهش فکر نکن  
سرم افتادي ...اما نیفتادي ...کم کم  شاید از  صله بگیرم  گفتم یه مدت ازت فا

 ري شد که داشتم یه طو
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تصمیمایي براي زندگیم مي گرفتم که درگیریاي تو و کلهر جلوي چشمام اتفاق 
 افتاد...تا اون زمان 

سرت مي زدنو   شت  ستم از اون طالق گرفتي ...حتي حرفایي که پ ...نمي دون
 نشنیده بودم 

با این برخوردا  احستتتاس کردم شتتتاید دوتاتون باز مي خواید برگردید ستتر   
 دگیتون زن

سرراهتو مي گرفت و  شتم هر جا که اون  شیدم کنار ..اما از دور هواتو دا پس ک
 من متوجه میشدم ...

صورتش خوابونده  شیده اي که تو  سراغت ...چون بعد از اون ک زود مي اومدم 
 بودي شکم به یقین 

تبدیل شتتد که تو نمي خوایش ..من یه مردم ..احستتاس مردا رو بهتر مي فهمم 
 نگاهش مي  ..از تو

 خوندم ..هنوزم مي خوادت ..اما تو نمي خوایش  
وقتي از حرکاتت دیدم مصتمم هستتي که اصتال نبینیش پا پیش گذاشتتم براي 

 خواستگاري ......اون 
نه وار دوستتش داشتتتم ...فقط مي    فاق رفتم ..دیوا زمان که خواستتتگاري ا

 خواستم بهش برسم 
گم دیوونه وار بهت عالقمند شتتده بودم اما براي خواستتتگاري تو ...نمي تونم ب

 ...اما یه چیزي تو درونم 
بود که خیلي دوستتت داشتتت بهت نزدیب بشتته ...حتي چندیدن بار به خودم 

 شب کردم که نکنه این یه 
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حس زود گذره ..براي همین دستتت دستتت کردم ..اون روزا تازه یوستتف اومده 
 بود..نمي دونستم که 

ایي که دوستتاي صتمیمي بودیم ...مرت  از یه چیزي بینتون هستت ...از اونج
 دختر ي حرف مي زد که 

شدم   سخره اش مي کردم ..با حرفاي اون بود که راغ   سش داره ...منم م ..دو
 زودتر اقدام کنم 

  
   
  

با شتتناختي که ازت داشتتتم و توام یه تجربه جدایي داشتتتي ..احتمال دادم از 
 پیشنهادم استقبال مي 

 ش  که بهم گفتي نه کني اما اون   
بد   به روي خودم نیوردم ...گفتم ال ما  ندم ...واقعیتش بهم بر خورد...ا ...مو

 قسمت هم نیستیم 
ستتعي مي کردم ازت دور بشتتم تا اون حستتم ازم فاصتتله بگیره ..اما نمیشتتد 

 ..اعصابم داشت بهم مي 
 ..ریخت ...یوسف که متوجه حالم شده بود چند باري ازم پرسید چمه  

بهش گفتم از یکي خواستتتگاري کردم اونم بهم  جواب رد داده ...و یهو از  منم
 دهنم پرید ...اما باز مي 

 خوام برم خواستگاریش ..ارزششو داره   
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درباره دختره ازم پرسید..اسمتو نگفتم ...اما تمام خصوصیاتتو بهش گفتم ..مو 
 به مو..هر چي بیشتر مي 

 و بیشتر تو فکر فرو مي رفت ... گفتم ..بیشتر اخم مي کرد ... 
متوجه حاالتش نبودم که یه روزي اومد و گفت ...مي خوام دختري که دوسش 

 دارمو صیغه کنم ..اخه 
خانواده ام اجازه نمي دن ..راضي نیستن ....اونم دوسم داره ...مي خوام داشته 

 باشمش ...و بدون اینکه 
 اسم طرفو بپرسم اسم تو رو گفت  

موندم چي بگم ..زل زده بود تو چشام ..حاال مي فهمم که چرا حالم بد شد ...
 اونطوري زل زده بود 

 بهم ... مي خواست واکنش منو ببینه  
 ..به زور بهش تبریب گفتم ..اما وقتي گفت مي خوام تو شاهد عقدم باشي 

شم  ستم بک ستي و رفقات .. نتون شد..اما به رسم دو حالم از اونیم که بود بدتر 
 اضر شدم که کنار ..ح

 ...شاهد باشم  
اون روز دیر کرده بودي.. بارون مي بارید ...توي دلم اشتتوب بود ..اما با وعده 

 اینکه تو منو نمي خواي 
شاید نخواي   شحال بودم که  شم ...با دیر کردنت خو سعي مي کردم اروم با  ..

 بیاي
ا خبر یوستتف مثل مره ستتر کنده مرت  پله ها رو باال و پایین مي رفت ..ام

 نداشت حال من از اون 
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بدتره ...طاقت نیوردم و رفتم پایین تا کمي توي بارون نفس بکشتتم ...کمي که 
 حالم جا اومدم رفتم توي 

سر خیابون دیدمت ..با اومدنت تمام معادالتمو مبني بر نیومدت  شین که از  ما
 بهم زدي...روق کردي و 

 فکري یوسفم   
 شیشه رو دادم پایین ...ضربه زدي به شیشه ...و من  
 : اهي کشید 

از خجالت ستترتو نمي تونستتتي باال بیاري..دلم برات ستتوخت ..دیدم  که تو 
 -گ*ن*ا*هي نداري ..مقصر دل 

 منه   
 باهات نرم شدم ...سعي کردم مهربون باشم و باهات به مالیمت رفتار کنم  

...یوستتف وقتي بله رو دادي ...از اوني که ستتنگین بودم ستتنگین تر شتتدم   
 خوشحال بود تو ابرا بود

 : دستي به صورتش کشید...نگاهشو توي کافي شاپ چرخوند 
  
  

از اون روز به بعد همش دلم براي خودم مي سوخت ...اما مدار کردم تا کم کم 
 -اروم شم ..داشتم خوب 

 مي شدم که همه چي با مرگ یوسف زیر و رو شد 
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دنم براي یوستتف از یه طرف ..نگران خیلي ناگهاني بود...ناراحت و داغدار شتت
 از فهمیدن موضوب توسط 

 توام از یه طرف  
وقتي توي بخش دیدمت ..اون رنگ پریدگیت رو که دیدم ..ترستتیدم که پس 

 بیفتي ..دنبالت اومدم ..دیدم 
که پشتتت پرده توي اورژانس وایستتتادي ...اما یهو دویدي و رفتي ..رفتنتو به   

 سرد خونه  دیدم 
خواستم بیام دنبالت تقوي جلومو گرفت کارم داشت ...اوضاب بیمارستان  اما تا

 خوب نبود..اصال نفهمیدم 
 ... چي داره بهم مي گه ..همه اش چشمم به در سرد خونه بود 

شدم زود اومدم که دیدم اونطوري داري زار مي زني ..تو  ستش خالص  تا از د
 حال خودت نبودي ..هنوز 

 کني..براي منم سخت بود ...نتونسته بودي باور 
 روزاي بدي بودن ...تالشم این بود که اروم باشم و سعي کنم تورم اروم کنم  

اما دست خودت نبود..حالت بدتر و بدتر میشد ...راستش حسودیم شد ...به 
 مرده یوسف حسودیم 

 شد که اونقدر دوسش داري 
ده اصتتال ابروي یوستتف به فکر ابروتم مي بودم ...اون لح ید  برام مهم  با

 نبود...فقط به فکر تو بودم ..به زور 
جدات کردم ...سه روز تمام براي اینکه عذاب نکشي و نذارم بري سر خاکش 

 جایي بردمت که دستت 
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 ...از همه چي کوتاه باشه  
بدت   کار دستتتت خودت مي دي ..ازم  یاري و  قت نم طا ... مي دونستتتم 

 اومد..بهم بدو بیراه گفتي
 ه پاي ناراحتي و داغدار بودنت همه رو گذاشتم ب

  
 : لبهاشو با زبون تر کرد 

ستگاري فکر نمي  صال به ازدواج و خوا شده بودیم تنها..اون روزا ا باز من و تو 
 -کردم ..به این فکر مي 

 کردم که باز تنهایي ...و من مي تونم یه دوست خوب برات باشم  
قضیه خودمم و  دل خودم اما خودمو گول مي زدم ...چون مي دونستم یه طرف 

 ..رفت و امدام با تو منو 
 .. اروم میکرد ..سفر شیرازو ترتی  دادم و تو اومدي 
ستتفر عالیي بود..مخصتتوصتتا که از یوستتف حرف نمي زدي و همه چي رو  

 فراموش کرده بودي
دوست داشتني شده بودي بعد از برگشتنمونم  که معرکه بود من مي رسوندمت 

 خونه ..تو باهام 
 حرف مي زدي و مي خندیدي...دیگه ازم نمي ترسیدي  
با وجودت اروم بودم ..حس پر تالطمم اروم شده بود که پاي اون مزاحم اومد   

 وسط ...خوشیام 
 ...تمام  بدبختیا و مشکالتمونم  از اونجا بود که شروب شد 
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 به هم خیره شده بودیم ...نفسي تازه کرد: 

اگه کیفتو توي بیمارستتتان جا نذاشتتته بودیم و تو برگه صتتیغه نامه رو توش -
 نذاشته بودي..اون مزاحم 

 هیچ وقت نمي تونست انقدر اریتمون کنه  
خانواده یوسف براي ابروي خاندانشونم که شده بود...مي خواستن تو رو نابود 

 کنن و زیر پات 
 ونستن ابرشونو به باد بدن بذارن ...اخه خانواده مطرحي بودن ...نمي ت 
طرف خوب مي دونستتت چیکار کنه ...از یه اشتتتباه من ... از یه اشتتتباه تو  

 ...بهترین فرصتو گیر اورد...
طاقتم تموم  پا مي زني .. یدم داري اونطوري دستتتت و  تاق تقوي وقتي د تو ا

 شد...زبونم اتوماتیب وار راه 
 قت پیش گفته میشدافتاد و حرف دلمو زد..حرفي که باید خیلي و 
ازحرفم تعج  کردي ..تقوي هم تعج  کرد ..عوضتتش پدر و مادر یوستتف  

 خلع ساله شدن 
سته بهم از  سرگردون ...ناخوا شده بودي یه ادم  ست و پاتو گم کرده بودي ... د

 ترس تکیه داده بودي که 
 من یه کاري  برات بکنم  
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 لبخند مهربوني به روي لبهاش نشست : 
صت حرف زدن خیلي تو خیاب- شاید تو حرفي بزني و فر ونا گردوندمت ...که 

 بهم بدي...دوست داشتم از 
 کارم حمایت کني  ..یا یه کاري که بفهمم راضي هستي 

براي من بهترین موقعیت براي زدن حرفا و پیشتتنهادم بود ..یه جوري حرف تو 
 حرف مي اوردم که وادار 

سیده بودي.. شیدي که چرا به حرف زدنت کنم ...اما تو تر .و ازم خجالت میک
 به خاطرت مجبور شدم 

 چنین حرفي رو تو جمع بزنم ... 
از رفتن حرف زدي ..از ازدواج زوري با کستایي که دوستشتون نداشتتي...و به 

 اجباره مادرته 
  
 امیر حسین خندید: 

مه بود اال من ...بالخره حرفمو زدم - به ه اصتتال منو نمي دیدي اوا...فکرت 
 ه متعج  زده ات تو ...با نگا

چشتتمام خیره شتتده بودي ...جلوي خنده امو گرفته بودم که یه وقت نزنم زیر 
 خنده و فکر نکني که سر 

 کارت گذاشتم  
شتتب داشتتتي به حرفم ....براي همین از حرفاي خودت ستتواستتتفاده کردم و 

 طوري بیانش کردم که تو 
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 فکر کردي چه لطف بزرگي دارم  بهت مي کنم  
  

                     
  

س   شرایط روحیتم منا شدي ... سته دلمو گفته بودم و تو مدیونم مي  من خوا
 نبود که بتونم منطقي 

باهات حرف بزنم ..چون مطم ن بودم اون زمان درک درستتتي از حرفام پیدا 
 نمي کني و برداشتاي دیگه 

 اي مي کني 
باشتتته هفته دیگه منتدرتو بوقتي زبونت بند اومد  و گفتي  اورم نیم ...خودمم 

 نمیشد که انقدر راحت 
 قبول کرده باشي ..اما اینو خوب فهمیدم که با چه درموندگي قبول کرده بودي 
 لبخند امیر حسین بیشتر شد: 

تو اون یه هفته که نبودي ...توي یه عالم دیگه ستتیر مي کردم ..پدر و مادرم و -
 خانواده ام هم متوجه 

و شتتده  بودن و گاهي دستتتم مي نداختن ..پر انرژي تغییر رفتار و حال و هوام
 شده بودم ..تو بخش کمتر 

 به کسي گیر مي دادم و به قول بچه ها شده بودم دکتر خوبه  
سته مي  شده بودم و نگاه از لبهاش  که مرت  باز و ب سین غرق  تو نگاه امیر ح

 شدن بر نمي 
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ودم به کل فراموش کرده ب داشتم ...شنیدن این حرفا انقدر شیرین بود که زمانو 
: 

روز خواستگاري ...تو اتاقت هي نفس کم مي اوردي و ناخوناتو توي گوشت -
 دستت فرو مي کردي که 

شه  ...و من لذت مي بردم ..حیف که اون روز  سم تموم ب هر چه زودتر این مرا
 نمي تونستیم محرم 

..پس  بشتتیم ...عمه ات اریت کرد اما مي دونستتتم اخرش به هم مي رستتیم
 تحمل کردم ...مراسم تموم 

 شد و تو برگشتي  
ستتعي مي کردي به ظاهر باهام خوب باشتتي و بخندي و نشتتون بدي یه نامزد 

 خوبي...که از ته دلش 
 منو دوست داره ..اما تابلو بودي و من اینو مي دونستم  

شتم  ست دا صبر کردم و باهات مدارا کردم ..چون دو انتخاب خودم بودم پس 
 دلیلي محکمتر از این ...چه 

  
مد ...داشتتتي کم مي اوردي ...مي  تاري پیش او مه گرف که اون ه عدش   ب

 خواستي از بین بري ...براي 
 همین من تالش کردم که تو نشم ....محکم باشم و هواتو داشته باشم ... 

چون بهت ایمان داشتتتم  و مي دونستتتم که هیچ وقت دستتت از پا خطا نکرده 
 اال به بودي که بخواي ح
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 اتیشش بسوزي ... 
شون رو مخم بودن  سي دي یا و نامه ها...هم سناد..اون  سته گال..اون ا اون د

 ..اریتم مي کردن ...اما 
 بازم باید شرایطو حفظ مي کردم ...چون تو عوض شده بودي . 

پنگاهات دیگه یخ زده و مصتتنوعي نبودن ...توي بیمارستتتان مرت  تو چشتتم 
 ز اینکه بودي ..لذت مي بردم ا

پیشتتمي ...و نگاهات فرق کرده ...زنگ زدناي وقت و بي وقتت ...پر حرف تر 
 شدنت ...نشونه هاي خوبي 

بودن ...داشتي میشدي همون اوا فروزش چند سال پیش ..همون که گاهي زیر 
 زیرکي کار و کرداراشو 

 زیر ندر داشتم  
تاش .. لبو خوردناي کنار خیابونش ...  که موکارایي مثل  شتتیطن بایي  قع تقل

 امتحان سرکالس مي کرد و 
فکر مي کرد که چه کوهي کنده ...از شتتکلکایي ناهنجاري که پشتتتم در مي 

 اورد تا حرصشو خالي کنه 
 ... 

  
                     

  
خیلي از اینا رو قصتتتدي ندیده بودم ...گاها پیش مي اومد که اتفاقي جلوي 

 چشمم اومده باشي...مثال 
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شتتینمواز توي پارکینگ در اورده بودم و  مي خواستتتم برم بیرون ..لبو وقتي ما
 خوردنتو دیده بودم ..اخه تب 

و تنها وایستتتاده بودي و لبو مي خوردي ...یکم برام عجی  بود ...براي همین 
 ندرمو به خودت جل  

 کرده بودي
  

که ازدواج کردم  ها بود  مب شتتتده بودي ..اون موقع  بان یه دانشتتجوي  برام 
 ...ازدواجي که از ندر خودم 

شته بود...و  شت ...افاق دور بردا شم و عالقه بود...که نبود..عمر کوتاهي دا ع
 فکر مي کرد چون 

 دوسش دارم همه جوره باهاش کنار مي یام ... 
ولي خوب ...اشتتباه فکر مي کرد..ازش جدا شتدم ..باورش نمي شتد...اوایل 

 فکر مي کرد طاقت نمیارم و 
 ي رم سراغش ..ولي نرفتم ...چون خیلي چیزا رو فهمیده بودم دوباره م 

افاق برام تموم شده بود...یه مهره سوخته که هیچ ارزشي نداشت ...بعد از اون 
 سعي کردم خودمو با 

 کار و دانشگاه سرگرم کنم ... 
بد نبود ...مي ساختم ..بیشتر روزا مي رفتم خونه پدریم ..تحمل خونه خودمو  

 .نداشتم ..
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از اینجا به بعد بود که حضتتور تو پر رنگتر شتتد ...و من براي اینکه بیشتتتر همه 
 چي رو فراموش 

کنم ...اقدام به ستاختن یه پزشتب خوب از تو کردم ..اعتراف مي کنم یه پروژه 
 شده بودي براي فراموش 

 کردن ناراحتیاي گذشته ام  
 اقدامي که کم کم باعک وابستگیم شد 
 اد:نفسش رو بیرون د 

حرفایي که اون روز تو اتاقت زدم ...از ته دل نبودن ...ناراحتت کردم ..اما به -
 این تلنگر احتیاج داشتي 

که کم میاري ستتریع حرف از جدایي بزني  ...چون نمي خواستتتم هر وقت 
 ..ازدواج دوم من نباید با 

ست کیه و مي خواد   شد... اونم براي یه ادمي که معلوم نی ست مواجه می شک
 ندگیمونو بهم بریزه ز

شکار کنه هم  ست هویت اون طرفو آ اقبالي رفت ..تنها  مدرکي هم که مي تون
 از بین رفت و دزدیده 

 شد 
شده دیدي و به چیزاي دیگه فکر   سفانه اونجا بود که تو  همه چي رو نابود  متا

 نکردي 
ته بود ...اون جمله دوستتتت دارم ا که از بین نرف میر از جمله زندگي من و تو 

 حسینت توي کردستان که 
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نامون ...اون  باهم بود گه ات ...اون  نه دی قا عاشتت فاي  کل حر به  ید  مي ارز
 خندیدناي از ته دلت ..اون فال 

 گرفتناي عتیقه فنجون قهوه ات  
شقش بودم ..همون دختر خوش  شیراز عا ستي که توي  تو هنوز همون زري ه

 خط با اون دستاي 
 ظریفش  

تي که گاهي توي اتاق عمل از شتتل بودنش حرص مي هنوز همون آوایي هستت
 خورم ... اما دلمم براش 

 مي ره  
  

                 
  
 هنوز همون دختر تخس و شیطوني هستي که ازم نمره مي خواست  
 هموني که با بي رحمي ماشینمو خط خطي کرد  
 هموني که از دیدن خوشتیپي من کیلو کیلو قند تو دلش اب مي کنن  

هنوز خودت هستتي ..خودت که دوستش دارم ..البته به اضتافه یه ستري از  تو
 اخالقاي بدش که اگه اونام 

 نباشن که دوست داشتني نیستي  
جوي اشکام خشب شده بود ن و لبخند و نگاه عاشقانه ام بود  که از چشماي 

 امیر حسین جدا نمي 
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 شدن  
شتت  ...باید تمام شتتهر رو هر دو بهم خیره نگاه مي کردیم ...چه بزمي بود ام

 چراغاني مي کردن و از 
 خوشحالي هلهله مي کشیدن  

 درد زخم پهلوم که هیچ ..حتي دردهاي پر از غمم هم وجود نداشتن 
  

ست و پامو گم کنم  چرا  ساله تازه یادم افتاده بود که باید د ست  مثل دختراي بی
 که موحد بزرگ 

عالقه کرده بود..اونم از وقتي که من بیمارستتتان با این همه صتتراحت بهم ابزار 
 اصال باورم نمیشد 

  
هول کرده بودم ..هوا گرم بود... اما من سردم شده بود..مرت  دست به لبه شال 

 و گونه ام مي 
 کشیدم  

کارو کردارم  گاهش کردم ...کم کم اونم از  نده ام گرفت و ن کارام خ خودم از 
 داشت به خنده مي افتاد که 

 حي اریت کردنم گفت :با خنده ..م 
 یکم جنبه داشته باش - 
 گونه هام از شدت  روق و خوشحالي   برجسته شده بودن ..به خنده افتادم ...: 
 دست خودم نیست سطح جنبه ام یکم پایینه - 
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یه دفعه صتتتداي زنگوله باالي در ..حواس دوتامونو پرت کرد و به در ورودي 
 نگاهي انداختیم ..یه دختر 

وارد شده بودن ...نگاه ازشون گرفتم و به امیر حسین خیره شدم که پسر جون  
 ازم پرسید:

 بریم - 
 محو صورت مهربونش سرمو تکون دادم و کیفمو برداشتم 

  
سیر هیچ کدوممون حرفي نزدیم ...اون رانندگیش رو مي کرد و من   توي کل م

 به بیرون نگاه مي کردم 
  

                
  

یاد گذشتتته بود...اصتتال اون روزي که اون همه گریه کرده  نگاهي که فقط به
 بودمو نمي تونستم فراموش 

 کنم  
به ظاهر بدترین روز زندگیم بود ...جلوي بچه ها حستتابي کوچیب شتتده بودم 

 ...بعد از اون روز بود که با 
خودم اتمام حجت کرده بودم که درستتتت شتتم و نذارم که امیر حستتین باز  

  اینطوري خردم کنه
 برگشتم و نگاهش کردم ...به نگاهم لبخندي زد و هیچي نگفت .. 
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شینو بعد از اوردن به داخل همون نزدیب در پارک کرد و  به خونه که رسیدیم ما
 به پیشنهادش بقیه راه 

 رو قدم زنان به سمت ساختمون طي کردیم  
ضاي اطراف  شد ..باعک خنکي ف سیمي که از بین درختا رد می ش  بود و ن ... 

 شده بود
صتتداي ستتنگ ریزهاي کوچیب زیر پامون هم خنکي رو لذت بخش تر  کرده 

 بود...هم قدم باهم گامهامونو 
بر مي داشتیم که دست ازادم رو بلند کردم و خیره به دستش ...دستش رو توي 

 دستم گرفتم ...این 
 دست رو دیگه نباید رها مي کردم  
ت ستمو رو کامل توي دستش گرفبا گرفتن دستش ...دستشو جمع تر کرد و د 

 و فشارش داد
شوندم   شت خونه ک سمت پ شته با قدمهام اونو به  سیر پر از خاطره گذ به یاد م

 که از در اشپزخونه 
 وارد خونه شیم  
به دنبالم بي حرف اومد..لبخندي زدم و در حالي که هنوز دستتتم رو محکم  

 گرفته بود گفتم :
ست دارم ...-  سیرو خیلي دو ست ...یه عالمه خاطره این م برام پر از خاطره ا

 هاي خوب ...
 پهلوت در نمي کنه ؟- 
 چرخیدم و نگاهش کردم : 
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 دردم که  بکنه ..با تو که باشم .....دردش بي معني بي معنیه - 
 دنبال خودم کشوندمش که صدام زد: 
 آوا- 
 طنین صداش موجي از ارامش بود...ایستادم و به سمتش برگشتم  

یستتتاد و خیره نگاهم کرد ...احستتاس مي کردم دوباره عاشتتقش شتتدم و اونم ا
 امش  دوباره ازم 

خواستتتگاري کرده و همه چیز داره از اول شتتروب میشتته ..یه تکرار عاشتتقانه   
 قشنگ 

 از مرت  بودنش .. از تمیز بودنش و قد و هیکلش مرت  لذت مي بردم  
 قبل از اینکه بري تو مي خوام یه چیزي بگم - 
 بهش خیره موندم  
  

                
  

قدمي به ستتمتم برداشتتت و کامل مقابلم ایستتتاد..به خاطر قد بلندش مجبور 
 بودم سرمو کمي باال نگه 

 دارم که بتونم خوب نگاهش کنم ... 
بي از این به بعد نه به اون مزاحم فکر کنیم و نه درباره اش حرف بزنیم ..بیا به -

 فکر یه شروب دوباره 
 باشیم  
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 یه شروب خوب براي خودمون دوتا ...
  
له ي بین   فاصتت قدمي  با  بت موند.. ثا مام  گاهش تو چشتت منتدر جواب ...ن

 خودمونو از بین بردم 
 اونم براي تسلط به صورتم باید سرشو تا حدي خم مي کرد ... 
انقدر دوستتتش داشتتتم ... اونقدر عاشتتقش بودم که دیگه هیچ نه اي رو نمي  

 زبون بیارم  تونستم به
بهت قول مي دم دیگه هیچ وقت ..هیچ وقت درباره اش حرف نزنم ...حتي -

 بهش فکرم نکنم ...از این به 
 بعد هرچي تو بخواي همون میشه امیر حسین  

از این بعد ... فقط خودمو خودتي ..فقط ما دوتا..به کستتیم اجازه نمي دیم که 
 وسط زندگیمون قرار بگیره 

 مي دم  .این قولو بهت  
ساس  یه بیت از  شار داد و با اح شتر ف ستمو بی چند ثانیه اي بهم خیره موند و د

 شعر سعدي رو برام 
 خوند: 
 يدیگران چون بروند از ندر دل بروند- 

 تو چنان در دل من رفته که جان در بدني ي
  

سرمو  از محبت کالمش گر گرفتم ...و براي لحده اي نتونستم نگاهش کنم ...
 نداختم ..و با یاد پایین ا
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 اوري شعري زودي سرمو  بلند کردمو نشون دادم که منم چیزي ازش کم ندارم  
 يتو مرا یاد کني ...یا نکني - 
 باورت گر بشود ...گر نشود 
 حرفي نیست ...اما... 
 نفسم مي گیرد در هوایي 

 که نفس هاي تو نیست ي
  
  

                
  

اي امیر حستتین ..اشتتب تو چشتتمام حلقه با خوندن این شتتعر ستتهراب بر
 زد...دوست داشتن چه حس 

قشتتنگیه ...نه مي توني ازش ستتیراب بشتتي نه مي توني ازش دستتت بکشتتي 
 ...دوست داري توش 

 غرق بشي  و تا بي نهایت همراهت باشه  
شدن به لبهامو مي  شماش و خیره  شتم ...حرکت چ ست دا شو دو طرز نگاه

 دیدم ...ارامشي که کم 
 از بین اقیانوس ارام چشماش داشت دور مي شد رو هم نداره گر بودم کم  

شش فرو برد و بي  شو انداخت دور کمرم و منو کامل توي آ*ه*و* ست که اروم د
 معطلي لبهاشو روي لبهام 
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 گذاشت و شروب به ب*و*سیدنم کرد 
ستن  شدن ...اما نتون سرازیر  شمام  شب از چ ستم چند قطر ا پلکهامو محکم ب

 ین این ب*و*سه طمع شیر
سینو همراهي کردم ...همراهي پر از   شور کنن ...چرا که من هم امیر ح ها رو 

 شور و عشم 
سینه اش  ستمو روي  شدم و  با خنده د شیطون  شته بود که  چند  لحده اي نگذ

 گذاشتم و وارداش 
کردم سرشو ازم دور کنه و لبهاشو از  روي لبهام برداره ..متعج  عق  کشید و 

 کرد که با نگاهم 
 شیطنت گفتم : 

 يگفته بودم که اگر ب*و*سه دهي توبه کنم -
  

 بعد از این ب*و*سه دگر بار خطائي نکنم 
  

 ب*و*سه دادي و چو برخواست لبم از ل  تو
  
 توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم ي 
 از شدت خنده مجبور شد یه قدم بره عق  و بهم بگه : 
 پروندي ...دختر ..اخه این چه ربطي داشت ؟ از دست تو اوا..تمام حسمو 
 سرمو تکون دادم که نمي دونم  
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از خنده خودمم دیگه نمي تونستتتم  چیزي بگم تنها ستترمو روي ستتینه اش 
 گذاشتم  و اون با دو 

 دستش منو توي آ*ه*و*شش کشید   و به خودش فشرد ..محکم و با اطمینان 
  
 خندیدن ...هر دو از ته دل شروب کرده بودیم  به  
 ي
  
 عاشقم ، 
  

                 
  
 اهل همین کوچه ي بن بست کتناري 
 که تو از پنجره اش پاي به قل  مِن دیوانه نهادي 
 تو کجا ؟ کوچه کجا ؟ پنجره ي باز کجا ؟ 
 من کجا ؟ عشم کجا ؟ طاقِت آغاز کجا ؟ 
 تو به لبخند و نگاهي 
 مِن دلداده به آهي 
 .بنشستیم  
 قل  و تو در 
 مِن خسته به چاهي 
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 ُگنه از کیست ؟ 
 از آن پنجره ي باز ؟ 
 از آن لحده ي آغاز ؟ 
 از آن چشِم گنه کار ؟ 
 از آن لحده ي  دیدار ؟ 
 کاش مي شد ُگنِه پنجره و لحده و چشمت ، 
 همه بر دوش بگیرم  
 جاي آن یب ش  مهتاب ، 

 تو را تنگ در آ*ه*و*ش بگیرم 
  

 فصل جدید:  
سرمو کمي به چپ و از اتا شیدم و  ستي به گردنم ک ق مریي که بیرون اومدم د

 راست حرکت دادم تا 
 از دردي که تو ناحیه  عضالت گردنم ایجاد شده بود راحت شم  

شد که برگشته بودم بیمارستان ...و گاهي  سر پا بودم ...چند روزي می صبح  از 
 از زیاد سرپا موندن  و 

 ردم ...فعالیت بیش از حد ضعف مي ک 
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مقابل استتتیشتتن ایستتتادم و حین در اوردنم خودکارم پرونده  بیماررو باز کردم 
 صنم به همراه یه پرستار 

 دیگه ایستاده بودن ...سرم پایین بود و مشغول نوشتن بودم  
بد نگاهم مي کرد اما احستتتاس مي کردم دیگه هیچ کینه اي   با اینکه هنوزم 

 دارم ... نسبت بهش ن
 به پرستاري که کنار صنم ایستاده بود رو کردم و گفتم : 

فردا مریي اتاق  عمل داره ...مرت  باید وضتتعیتش چب بشتته ...دکتر مقدم -
 هم امش  بهش سر 

 مي زنه  
پرستار با چشمي سري تکون داد و پرونده رو از دستم گرفت که نگاهم به صنم 

 افتاد..خیره نگاهم مي 
 مشکلي باهاش نداشتم ..خیره نگاهش کردم کرد...هیچ  
گاهش موج مي زد و از من بیزار بود   نه و نفرت تو ن ی  بود هنوز کی عج

 ...نگاهم رو به انتهاي سالن دادم 
هنگامه خسته از ا میانه در گذشت و وارد بخش شد .. با دیدنم خنده به لبهاش 

 اومد...نگاه صنم هنوز 
 روم سنگیني مي کرد 
 سید دستشو روي شونه ام گذاشت و لبخندي زد:بهم که ر 
 ناهار میاي رستوران رو به رویه ...مهمون من ؟- 
 با خنده دستشو از روي شونه ام برداشتم و اروم گفتم : 
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 نکنه امروز تنها شدي که یاد فقیر فقرا کردي ؟- 
 شونه اي باال داد و دستاشو تو جی  روپوشش فرو برد : 
 زده ات کنم  منو باش خواستم روق- 
 اوه ممنون از این همه خوبیت ...ولي با یکي دیگه قرار دارم - 

صتتنم مشتتغول کارش بود ولي مشتتخص بود تمام حواستتش پیش ماستتت ..به 
 شدت عصبي و دستپاچه 

 بود..طوري که دو بار یکي از پرونده ها از دستش روي زمین افتاد 
 مگه ؟ حاال یه روز بي خیال اقا دکترتون شو...چي میشه- 
 گوشیمو از دور گردنم برداشتم و با خنده  راه افتادم  
 سرشو با تاسف تکون داد و گفت : 
 از دست رفتي اوا - 
 برگشتم و همونطور که عق  عق  مي رفتم با رویي خندون گفتم : 
 من یا تو؟- 
  

                     
  
 به خنده افتاد: 
 االن باید بیاي منو دلداري بدي بي معرفت امروز تنهام ..نیستش ..تو - 
شو در -  شور صبر کن یه دو ماهي از عقدتون بگذره بعد انقدر  دلداري؟دختر 

 بیار
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صورتش از خنده قرمز شد...سرمو از دستش تکوني دادم و برگشتم ..به انتهاي 
 سالن رسیده 

 بودم ..دست بلند کردم و درو کنار زدم ... 
شتتستتت خبري رو دکتر تقوي ..به خاطر تو ستتالن همایشتتهاي بیمارستتتان یه ن

 چندتا از عمالي موفم 
 بیمارستان ترتی  داده بود..و امیر حسین اونجا بود... 

از پله ها پایین رفتم ...درستتت نمي شتتدم ...باال و پایین رفتن از پله ها عادتي 
 بود که نمي تونستم از 

به ستتتالن ستترم بپرونمش ...نزدیب ظهر بود..به ستتتاعتم نگاهي انداختم و 
 همایشها رسیدم ...اروم درو باز 

 کردم  
داخل نسبت به بیرون شلوه تر بود...چند تا از بچه ها به خاطر نبودن جا گوشه 

 اي از سالن ایستاده 
 بودن ..سالن بزرگي نبود براي همین زود پر مي شد 

بدون جل  توجه وارد شتتدم و به ستتمتشتتون رفتم ...الهه در کنار دکتر موالیي 
 هي بهم انداخت و با نگا

 چشم به رو به روش با خنده اشاره کرد  
 برگشتم و نگاهي به سمتي که گفته بود انداختم  
 امیر حسین کنار چندتا از پزشکاي دیگه نشسته بود 
 لبخند به لبهام اومد و ب*ه*ل دست الهه ایستادم و ازش پرسیدم : 
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 خیلي گذشته ؟- 
 ي زد و گفت :به دور از چشم دکتر موالیي چشمک 
اگه مندورت دکتر موحده ..که بله ایشون حرفاشونم زدن ...جواباشونم دادن - 

 ..دیر رسیدي عزیزم 
 شونه اي باال دادم که با خنده گفت : 
 یه اسپندي ...چشم ندري...مي ترسم چشم بخورنا- 
 از گوشه چشم نگاهش کردم و با تمسخر و شیطنت  گفتم : 

م بیمارستان براش اسپند دود کردم ..مطم ن باش کلي صبح قبل از اینکه بیای-
 ام دعا همراش کردم که 

 از چشم بد دور باشه  
 هر چند اون چشاي تو ..اگه کار دستمون نده خیلیه  
 از خنده غش غش زد زیر خنده که دکتر موالیي برگشت و نگاهمون کرد 
  
  
 کردم  جلوي خنده امو گرفته ام  و با حرکت سر اروم بهش سالم 

سالممو داد  شو نبینه ..اونم جواب  شو ازش برگردونده بود تا خنده ا اما الهه رو
 و دوباره به سمت پزشکا 

 خیره شد 
 الهه که خنده اشو به زور نگه داشته بود ازم پرسید: 

این چند وقته که برگشتتتي بیمارستتتان خیلي عوض شتتدي ...همش فکر مي -
 کنم همون دختر چند 
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ه اي...که سر به سر بچه ها مي راشت ..یادته چقدر از دکتر سال پیش دانشکد
 سلحشور بدت مي 

 اومد و مرت  جوابشو مي دادي 
  
 حاال دست به سینه ایستاده بودم : 

خدا بیامرزتش ...ولي خوب اونم کم اریت نمي کرد...جوابشو مي دادیم اون -
 بود..واي به حال اینکه 

 یم ساکتم میشدیم و چیزي بهش نمي گفت 
 دیگه لبخندي رو لباش نبود: 
 اره خدا بیامرزتش ..حیف شد..پزشب خوبي بود...- 
ته دلم یه جورایي ناراحت شد ..اما فقط از نبودنش ..به عنوان یکي از پزشکاي  

 بیمارستان ...
نگاهم خیره به امیر حستتین بود که متوجه ستتنگیني نگاهم شتتد و ستترشتتو 

 برگردوند..لبخند به لبهام اومد 
..اروم بهم لبخند زد و نگاهشتتو داد به دکتر رضتتتایي که به شتتتدت در حال  

 سخنراني کردنش بود..
 گوشیمو در اوردم  و براش یه پیامب فرستادم ...توش نوشته بودم  
 يگشنمه ... عجله کن ي 
اروم روي صندلیش به عق  تکیه داد و گوشیشو که پایین و زیر میز نگه داشته  

 بودو چب کرد
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 اش گرفت و انگشتاش شروب به حرکت روي صفحه کردن خنده  
 صداي پیامب گوشیم که اومد روق زده سریع بازش کردم : 

ست - ضایي االن رو ابرا صبر کن دیگه ..نمي بیني دکتر ر شدیا.. شکمو هم 
 ..یکم دیگه ولش کنیم ..تو 

 افقم محو میشه  
 ریز شروب کردم به خندیدن و نگاهش کردم  
 نده اشو گرفته بودبه زور جلوي خ 
 یعني االن تو توي افم محو نشدي ؟- 
  
  
 دوباره سرشو پایین گرفت و گوشیشو نگاه کرد 

بت حرف زدن منه ..تو که نیستتتي ...به خاطر همین مجبورم تو - هر وقت نو
 افم محو بشم و همونجاها 

 بمونم  
 مينمي تونستتتت اون باال بخنده و لبخند بزنه ...صتتورتش جدي بود .ولي  

 دونستم چقدر خنده اش گرفته 
که روده بزرگرو -  یا..رود کوچی یا و از محو شتتتدگي  در ب جان من ب حاال 

 خورد...امروز قول دادي مهمونم کني 
متعج  ستترشتتو باال اورد و نگام کرد و منم مطم ن شتتونه اي باال دادم و با  

 حرکت لبهام گفتم :
 قول دادي- 
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بود..همه نگاه ها ستتمت اون بود و به چون دکتر رضتتایي در حال حرف زدن  
 امیر حسین نگاهي نمیشد

 برام ابرویي باال داد که یعني نه  
 سریع جوابشو با پیامب دادم : 
 خودم تنها برم ؟- 
 پیامب برام فرستاد: 
 نه - 
 با خنده نگاهش کردم ... 

نگاهم نمي کرد که خنده اش نگیره ..به دکتر رضتتتایي نگاه کردم ..بدجوري 
 ول حرف زدن بود و حاال مشغ

 حاالها قصد تموم کردن حرفاشو نداشت .. 
شینه و چیزي   سین مي بارید اما مجبور بود ب صورت امیر ح سر و  ستگي از  خ

 نگه 
..بعضتتي از بچه ها براي ناهار کم کم داشتتتن ستتالنو ترک مي کردن ..اما من 

 سرجام ایستاده 
شد ..به شت دو رو برم خالي  شون  بودم ...کمي که گذ ضیا صندلیایي که بع

 خالي شده بودن خیره 
 شدم و رفتن و روي یکشون نشستم ... 

شون مي کردم ...هنگامه چندتا پیامب خنده  سته بودم  و نگاه ش همنطور که ن
 دار برام فرستاد...از 
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بیکاري توي گوشیم من هم به دنبال چندتا  پیامب خنده دار براي جواب گشتم 
 رد ...چندتا پیام اینطوري 

و بدل شتتد..طوري که دیگه حواستتم به اون جلو و پزشتتکاي بیمارستتتان نبود  
 ..هرچند دیگه آخراش بود 

خنده رو لبام بود و مرت  جوابشتتو مي دادم که با نشتتستتتن یکي در کنارم تند  
 نگاهمو از گوشي گرفتم :

 چي مي خوني که انقدر خنده رو لباته ؟- 
 متعج  نگاهش کردم : 
  
  
 اومدي اینجا؟..اون باال باالها بودي که ؟توي کي - 
 خانوم انقدر سرگرم گوشیشون هستن که پاک ما رو از یاد بردن - 
 ل  پایینمو با خنده گاز گرفتم : 
 دکتر بهت نمیاد حسود باشیا...- 
 فعال که از فضولي دارم  مي میرم - 

سته ش صندلیا ن سط بین  شروب کرده بودیم به خندیدن ....اون و دیم و بو هر دو 
 توي سالن جز همون 

 چندتا پزشب کس دیگه اي  باقي نمونده بود 
 دیر شد... دیگه نمي توني مهمونم کني- 
از خستگي راحت به عق  تکیه داد..چندتا از پزشکا گاهي نگاهي بهمون مي  

 نداختن 
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 اتاق به اون خوبي دارم ...غذاهاي بیمارستانم که رد خور نداره ...- 
 م بهش گفتم :با گله و اخ 
 تو همیشه یه جوري منو از سر خودت وا کن ...خوب ؟- 
 مطیعانه سرشو تکون داد و گفت : 
 خوب - 
ستم   شدت خنده ..منم به عق  تکیه دادم ..اما جلوي دکتراي دیگه نمي تون از 

 زیاد  ازادانه بخندم 
اصتتال چطوره همینجا بخوریم ...به جان تو اصتتال حال بلند شتتتدن ندارم -
 اونقدر خسته ام .. اونقدر خوابم ..
 میاد که اگه  بشه دوست دارم همینجا یه چرتي هم  بزنم  
 به دور و برم نگاهي انداختم : 
 بدم نیستا..مي خواي برم غذاهامونو بگیرم بیام اینجا؟- 
 پوفي کرد و گفت : 
 نه اتاق خودم بهتره ..الاقل یه یه ربعي رو تخت دراز میکشم ...- 
 توي روپوشم انداختم و گفتم :گوشیمو  
شه پس تا تو بري تو اتاقت ...منم مي رم غذاهامونو مي گیرم میام ...خوبه -  با

 ؟
 لبخند پر مهري بهم زد: 
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 من اگه تو رو نداشتم باید چیکار مي کردم ؟-
  
 فعال که داري ..پس قرار نیست کاري کني - 
 ه تو سالن بودن کرد و گفت :همونطور که مي خندیدیم ..نگاهي به اونایي ک 
 بلند شو بریم ..یکم دیگه اینجا بمونیم اینا فکر مي کنن خل شدیم - 
سمت در خروجي رفتیم که ازم   شدم و هر دو به  شد و منم بلند  از جاش بلند 

 پرسید:
 پهلوت چطوره ؟- 
 اروم دستمو روي پهلوم گذاشتم : 
 گاهي یهویي مي سوزه ..و زودم ول مي کنه  - 
 نگاهش کردم چشماش پر از خواب بودن : 
 میگم تو مي خواي برو خونه .؟..داري از بي خوابي پس مي افتي- 
 چشماشمو بي حال لحده اي بست و باز کرد: 
 دلم که مي خواد ...اما نمیشه ...یه ربع چرت بزنم حالم سرجاش میاد- 

الي که وستتط راه من براي گرفتن غذاهامون  ازش جدا شتتدم ..کمي بعد در ح
 غذاها تو دستم بود به 

 سمت اتاقش رفتم .. 
در اتاقش بستتته بود..با خودم فکر کردم حتما دراز کشتتیده که درو بستتته ..اما 

 همین که به در اتاق نزدیب 
شدم و خواستم دستگیره درو بکشم صداشو شنیدم ..داشت با کسي حرف مي  

 زد
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ستادن سي متوجه ای سالن خلوت بود و ک شد . چون ظهر بود  شت در نمي  م پ
 نمي خواستم گوش 

وایستم اما با شنیدن اسمم و چیزي که گفته بود نا خواسته ایستادم تا حرفاشو  
 بشنوم :

 نه نه ..االن نه ...نمي خوام آوا هیچي بفهمه ...- 
 صداش کالفه بود: 
 مي دونم ..ولي واقعا االن نمیشه ...اریت نکن ...- 

 ... 
تعیین کنم .؟..میگم شتترایط جور نیستتتت ...منم به اخه من چه وقتي برات -

 عنوان همسرش اصال دوست 
 ندارم که  بدونه ...این حقو که دارم ..ندارم ؟ 
  
  
  
 ...نگران شدم ...یعني داشت با کي حرف مي زد: 
 تورخدا خرابش نکن ..ازت خواهش کردم - 

 ... 
 .خیل خ  خیل خ  ..حداقل یه دو سه روزي بهم وقت بده ..-
  
 وقتي که دیگه صدایي نیومد...تقه اي به در زدم و درو باز کردم  
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شو پیدا کرد و براي   با دیدنم جلوي چارچوب  یکم رنگش پرید ..اما زود خود
 گرفتن غذاها اومد کمکم 

 فکر کردم دراز کشیدي ؟- 
 به تخت نگاهي انداخت و با باال دادن شونه هاش گفت : 

 : 
 از غذا شاید یه چرتي زدم حسش نبود...حاال بعد -
  

مشغول که شدیم دیدم زیادي تو فکر فرو رفته ..بهش شب نداشتم ..پس نباید 
 حس بدي بهش پیدا 

 مي کردم و یا اینکه بهش گیر مي دادم : 
 غذاشو دوست نداري؟- 
 گیج سرشو باال اورد و تو چشمام خیره شد: 
 هان .؟..چي گفتي ؟- 
 م و گفتم :با چشم به غذاها اشاره کرد 
 میگم غذاشو دوست نداري که یه قاشقم نخوردي ؟- 
 قاشقشو توي ظرف رها کرد و بلند شد و کالفه روپوششو در اورد و گفت : 
 یه نیم ساعتي اینجا هستي من یه چرت بزنم ؟- 
 همونطور که لقمه توي دهنم مي چرخید سرمو تکون دادم  
سي اویزون کرد و لبه تخت  شو به جالبا ش ست و بدون نگاه کردن به  روپو ش ن

 من دراز کشید
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قاشقمو پایین اوردم و خواستم پرش کنم ..اما با غذا نخوردن  امیر حسین منم  
 اشتهام کور شده بود..

  
  

سته بود..از  شماش ب شته بود و چ شماش گذا شو روي چ بهش نگاه کردم ارنج
 جام بلند شدم و اهسته 

 رفتم باال سرش  
 خوبي امیر حسین ؟- 
 اروم ارنجشو پایین اورد و خیره تو نگام  گفت : 
 معلومه که خوبم ..چرا باید بد باشم ؟- 
 نگاهشو دوست نداشتم ..بهم ترسو سرایت مي داد 
 هیچي ...فقط فکر کردم که زیاد..- 
 بهم لبخند زد و گفت : 
 نه فکر نکن ..من خوبه خوبم - 
که جو عوض کنم با خنده مي دونستم یه چیزیش هست ..براي همین براي این 

 گفتم :
امروزو جیم شتتدي ..ولي این وعده اي که مي خواستتتي مهمونم کني یادم - 

 هستا
دستتتاشتتو توهم قالب کرد و روي ستتینه اش گذاشتتت ....با خنده باال ستترش  

 ایستادم :
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 تو چرا انقدر اهل شکمي دختر .؟.ورشکست شدم انقدر تو رو بردم بیرون - 
 به اي به براومدگي گونه اش زدم و گفتم :با انگشت اشاره ضر 
 تازگیا خیلي خسیس شدي- 
 نه اینکه تو نشدي ؟- 
 متعج  به طرفش خم شدم و دستمو به سمت خودم گرفتم و گفتم : 
 من ؟- 
 نه من - 

من که همیشتتته گفتم مهمون من ..مهمونت کردم ...توام که بي انصتتتاف تا -
 قرون اخر ...منو تو خرج 

 انداختي 
 خنده ابرویي باال انداخت : با 
 اینا رو نمي گم ؟- 
 پس چیا رو مي گي اقاي خسته ؟- 
  
  
  
یهو دستتاشتو بلند کرد و بازوهامو گرفت و منو به ستمت خودش کشتوند و با  

 خنده لبهامو ب*و*سید و گفت :
 تو این چیزا زیاد خساست به خرج مي دي - 
 از خنده ریسه رفته بودم : 
 انصافي مي کني دکتر اینم داري بي - 
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همونطور که نیم تنه ري باالم ... روي ستتینه اش بود و با دستتتاش بازوهامو  
 گرفته بودگفت :

 اتفاقا تو بي انصافي مي کني ..ادمم انقدر یخ ...انقدر بي احساس - 
داشت سر به سرم مي راشت ..صورتامون به اندازه یب انگشت از هم فاصله  

 داشت :
 .؟.من یخم ؟من بي احساسم - 
 مطم ن سرشو تکون داد: 
 باشه ..فقط خودت خواستیا- 
 به واکنشم خندید: 
 مثال مي خواي چیکار کني که اینطوري تهدیدم مي کني ؟- 

اومممم ..خوب تهدید که نه ..ولي کاري مي خوام بکنم که انقدر بهم نگي -
 یخ ...

  
 ابروهاشو با نمب باال داد: 
 اهان ... مثال؟- 

و چشماي خندونش سریع تنه امو باال دادم و لبهامو محکم روي لبهاش خیره ت
 گذاشتم و با قدرت 

 ب*و*سیدمش  
خنده اش گرفته بود و نفسش باال نمي اومد..منم هم کوتاه بیا نبودم ..تا تسلیم 

 شه و از حرفش 

http://www.roman4u.ir/


 2357 عبور از غبار

شد که به زور منو از خودش جدا   صورتش قرمز مي  شت  برگرده ...کم کم دا
 کرد و گفت :

ست و دلبازي - ستي...خیلیم د سیس نی شتباه کردم ..تو خ سلیم ..من ا شه ت با
 ...از این رو بهتره یکم 

 رخیره کني براي روزاي مبادا 
 در حالي که مي خندیدم گفتم : 
 روز مبادا امروزه ..- 
 و خواستم دوباره ب *و*سمش که تند نیم خیز شد و گفت : 
  

               
  
 ه نه ...جون عزیزت دیگ- 
 جلدي با نیم خیز شدنش لبه تخت که کمي خالي شده بود نشستم و گفتم : 
 دیگه سر به سرم نذاریا- 
سمت خودش   ستش رو دورم انداخت و منو به  ست و د ش ست ن با خنده در

 کشید و گفت :
 اوا؟- 
 با چهره اي بشاش نگاهش کردم : 
 بله ؟- 
 فت :حرفش رو خورد و خیره تو نگاهم با لبخندي گ 
 هیچي - 
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 خوشت میاد هي صدام مي زنیا و میگي هیچي ؟- 
 سعي کرد اروم باشه : 
ست دارم مرت  -  ست دارم ..دو سمتو دو شم میاد..ا ست مي گي..خو اره ..را

 صدات بزنم 
 اونوقت چرا؟- 
 نه اینکه سطح جنبه ات یکم پایینه ....هي صدات مي کنم که روق کني - 
 اي به بازوش زدم و گفتم : خندیدم و اروم با مشت ضربه 
 باز تو بدجنس شدي ؟ - 
اومد جوابمو بده که با شنیدن اسمش که داشتن پیجش مي کردن اهي کشید و  

 گفت :
 نه تونستم غذا بخورم ..نه یه چرتي بزنم ..االنم که -- 
 -االنم که باید بري ...- 

بت بهم خیره شتتتد..چرا حرفشتتو نمي زد ...چرا مرت  حرفشتتو م ي با مح
 خورد..بهش خیره بود که خیره 

 تو چشام گفت : 
 همیشه همینطوري بمون ..نذار هر اتفاقي عوضت کنه - 
لحده اي تو نگاهش خیره شتتتدم ..کاش مي فهمیدم مندور حرفش چیه و به  

 خاطر چیه ؟:
 -توام قول بده  
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 من دیگه چه قولي بدم ؟- 

س- شه همین قدر دو شتر ش کن قول بده همی ستي بی شي..اگه خوا شته با م دا
 ..ولي کمتر..نه ... حم 

 نداري..حم نداري کمتر از این دوسم داشته باشي ... 
شدم  شد...منم هم بلند  شید و از جاش بلند  تب خنده اي کرد و نوک بینیمو ک

 ..روپوشش رو تنش کرد 
 و به طرفم چرخید .. 
هم ریخته ... تند پریدم  و گونه اشو نگران بود..نگاهش فریاد مي زد از چیزي ب 

 ب*و*سیدم و گفتم :
 -بعد از ظهري سر ساعت منتدرتم ..معطلم نکنیا ...زودي بیا- 
 چشم ...امر دیگه ؟- 
 امر دیگه اي نیست جز سالمتیتون ... دکتر جان - 

با خنده درو باز کرد..بهش خندیدم ..اما اون با خنده اي که توش پر از خستگي 
 بود از اتاق  و نگراني

 خارج شد   
  

 ساعت کاري تموم شده بود..توي پارکینگ منتدرش کنار ماشین ایستاده بودم 
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گاهي به خاطر سر زدن به مریضا... اونم اخر وقت دیر مي اومد..کیفم رو توي 
 دست جا به جا کردم و تا 

 اومدنش تصمیم گرفتم کمي تو محوطه پارکینگ راه برم .. 
اتاق نگرانم کرده بود..خیلي دوستتت داشتتتم بدونم داشتتت با  حال و روزش تو

 کي حرف مي زد...قبل از 
اون  خوب بود..توي ستتالن همایش باهام شتتوخي مي کرد و ستتر به ستترم مي 

 راشت ..فقط خسته بود 
 اما بعد از اون  

یدم و رومو  که چرخ ما همین  گه اي رفتم ..ا مت دی یدم و از ستت اهي کشتت
 مقابلم  برگردوندم دکتر سهندو

 دیدم  
از نزدیکي بیش از حدش قدمي با تعج  به عق  رفتم که اون اول ستتالم کرد 

 و ازم پرسید مي تونه 
 چند دقیقه وقتمو بگیره  

نگاهي به ستتمت ستتاختمون اصتتلي انداختم ..هنوز خبري از امیر حستتین 
 نبود..سرمو تکوني دادم و ضمن 

 سالم کردن بهش اجازه دادم حرفشو بزنه  
اشو با زبون تر کرد و نفسي بیرون داد و به زمین مقابل پاش نگاهي انداخت لبه

 و بعد م*س*تقیم تو 
 چشمام خیره شد و گفت : 
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 خانوم دکتر من باید باهاتون حرف بزنم - 
  
  

شه ...؟تعج  کرده بودم ..زیاد تو  شته با ست چه حرفي با من دا سهند مي تون
 بیمارستان باهم همکالم 

که منتدر حرفاش نمي شتتتدیم .  کار بودنمون بود  به همون هم نا  ..و االنم ب
 ایستاده بودم 

 بفرمایید - 
سش مي زنم  شاید فکر مي کرد پ شت ... انتدار این همه ارامش و منطم رو ندا

 و دوست ندارم 
 حرفاشو بشنوم ..که کمي جا خورد و مکثي کرد : 
 قبلش میشه به این سوالم جواب بدید؟- 

لم دکتر عجیبي بود...اون اوایل که اومده بود برخورداي بهتري ستتهند از روز او
 داشت  اما به اني تغییر 

کرده بود...و دیگه زیاد دقتي به کاراش نداشتتتت ..هرچند این اواخر باز بهتر 
 شده بود و سرش تو الک 

 خودش بود 
خوب ..من ...من چندین ماه پیش یه پاکت نامه براتون فرستتتادم ..مي خوام -

 م اون پاکت نامه به بدون
 دستتون رسیده یا نه ؟ 
 متعج  بهش خیره شدم ..درباره کدوم پاکت نامه حرف مي زد؟ 
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 پاکت نامه ؟- 
 سرمو گنگ تکون دادم  
 من هیچ پاکت نامه اي که به اسم شما  باشه رو دریافت نکردم - 
 وار رفت و رنگش کمي زرد شد: 
 بازش نکردید؟ مطم نید...؟شاید براتون مهم نبوده که- 
قدر   که بهش نشتتون مي داد چ ندي  با لبخ نده ام گرفت و  نده دار بود..خ خ

 حرفش بي سرو ته گفتم :
اگه نامه اي بیاد که براي منه ..تا توشتو باز نکنم که نمي فهمم مهمه یا نه ..در -

 ثاني من هیچي پاکتي 
 رو که به اسم شما باشه رو دریافت نکردم ..  

..یه لحده  در هم رفت ..کمي هم گیج شتتده بود ...  صتتورتش از فرط خشتتم
 چند قدمي ازم فاصله گرفت 

 و گفت : 
 ببشخید فکر کنم یه اشتباهي پیش اومده ..- 

شو گاز مي  شده بود...و مرت  ل  پایین صبي  شید...ع ست ک شونیش د به پی
 گرفت و نمي دونست 

ستتین شتتد و بي چیکار کنه که امیر حستتینو دیدم ..اونم متوجه اومدن امیر ح
 حرف به سمت ماشینش 

 رفت .. 
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حتي یه کلمه حرف دیگه هم نزد ..به طرف ماشتتین خودمون رفتم .. و به امیر  
 حسین خیره شدم 

  
  

همیشه یادش مي رفت  سوئیچو بهم بده تا من زودتر سوار بشم ...دزدگیرو از 
 چند قدمي زد تا من 

ند هم نگاهي انداختم ...عصبي سوار شم ..ماشینو دور زدم ..و همزمان به سه
 دستشو روي فرمون 

 گذاشته بود و به جلوش خیره شده  بود 
چهره امیر حستتین از موقع ناهار بهتر شتتتده بود و زیاد تو خودش نبود..بهم  

 نزدیب شد...با گله گفتم :
 مي دونید  از کي منتدرتونم دکتر ؟- 
 :درو باز کردم و نشستم ..اونم پشت فرمون جا گرفت  
خوب مي رفتي تو اتاق ستتوئیچو از تو کیفم بر مي داشتتتي...اینو که هزار بار - 

 بهت گفتم 
 خسته به عق  تکیه دادم و گفتم : 
 تو درو برام باز کني یه چیز دیگه است ..مزه اش اصال به همینه - 
 اره تنبل خانوم فهمیدم ...منم که گوشام دراز...- 

ند افتاد..سهند سریع نگاهشو ازمون گرفت خندیدم که نگاه امیر حسینم به سه
 و ماشینشو روشن 

 کرد: 
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 چیکارت داشت ؟ - 
سهند جز  سیده بود و حرفاي  ستم نر صال به د گفتن درباره پاکت نامه ایي که ا

 اینکه باعک میشد امیر 
حستتین نستتبت بهش  و من حستتاس بشتته و فکراي عجی  غریبي بکنه ..چیز 

 دیگه اي نداشت ..قرارم 
 بهش دروغي بگم ...چون واقعا از همه چي بي اطالب بودم نبود  
 یه سالم و احوال پرسي  ساده - 
 نگاهي بهم انداخت : 
 مگه ..تو ي بخش ندیده بود تو رو ؟- 
 چرا اتفاقا...سر دوتا از مریضا هم همراهم بود- 
 تو رو دیده بود و دوباره اومده بود براي سالم و احوال پرسي؟- 
 ردم متعج  نگاش ک 

یه که خودمم نمي دونم چي بهش بگم ..وقتي - چي بگم ..؟انقدر ادم مرموز
 میاد جلو که نمي تونم 

 تداهر کنم که ندیدمش ...در کل ادم مرموزیه ... 
 دستشو رو دنده گذاشت و گفت : 
 زیاد بهش محل نده - 
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شاید الزم بود د شن کرد و راه افتاد.. شینو رو اره رببا تعج  نگاهش کردم ..ما
 حرفاي سهند باهاش 

حرف مي زدم ..اما وقتي چیزي نبود واصال من از چیزي خبر نداشتم الزم نبود 
 امیر حسینو درگیر این 

 موضوب بي سر و ته مي کردم ..چرا که اصال خودمم بهش فکر نمي کردم  
برگشتم و درست سرجام نشستم ..هوا گرم بود ..و ترافیب هم اعصاب خورد  

 کن شده بود
ستاد  شت چراه قرمز ای شم نگاهش کردم ..تو فکر فرو رفته بود ..پ شه چ از گو

 ..ارنجشو به لبه ي 
 شیشه تکیه داد و پشت دستش روي لبهاش گذاشت  
هر کاري مي کردم نمي تونستتتم این امیر حستتین تو فکر فرو رفته  و اخمو رو  

 تحمل کنم 
 و تو بخش بود...این قیافه و چهره ي بد اخالق ..مختص بیمارستان  
اما براي من باید میشتتد یکي دیگه ..هموني که   همیشتته  مي خندید و ستتر به  

 سرم مي راشت ..
کامل به طرفش چرخیدم و کیفمو انداختم صندلي عق  .  با اخمي الکي ...با 

 کلي دو قورت و نیم 
 گفتم : 

نه عاشتتقانه ناهار که به ما ندادي...از وقتیم که رفتي ..یه پیامکي که حاال -
 محي فهمیدن حال خوبم 
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ضرت  شت فرمون ..مي تونم از ح ستي پ ش ... بهم نزدي ...االنم که بم کرده ن
 عالي بپرسم 

 ...چتونه ؟..البته اگه بهتون بر نمي خوره ها  
 دستشو از روي لبهاش برداشت و بهم خیره شد که تند گفتم : 
 بخشه ... چهره اتو اونطوري غضبالود نکن که اون براي تو- 
 خنده اش گرفت : 
 -اریت نکن اوا 
 اي دل غافل ...بیا تازه طلبکار هم شدن ..- 
 دکتر جان ...استاد جونم ...اونطور بم نکن ..من دق مي کنم ..این هزار بار  
 خند ه اش بیشتر شد: 
اهان همینه بخند ...اگه بخندي قول مي دم یه بستتتي درستتتت و حستتتابي - 

 مهمونت کنم 
ثل اون دفعه اي که مهمون تو بودم و کلي خوردي و اخرم گفتي کیفتو اهاه م-

 تو ماشین جا گذاشتي 
 ؟ 
 زدم زیر خنده : 
 قربونت برم که مثل خودم دو هزاریت تند و تیزه - 
شته مرده تحویل بدي ...زري..بگو کجا مي خواي -  ست زیاد ک حاال الزم نی

 دعوتم کني؟
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 و اطرفمو خوب نگاه کردم : سریع برگشتم و چشمي چرخوندم 
 اگه بهت بگم ماشینو یکم جلوتر پارک کني و پیاده شیم چي میگي؟- 
 اهي کشید و با خنده گفت : 
 هیچي ..فقط میگم ..خدا به دادم برسه - 
 آ قربون ادم چیز فهم - 
 خندید و بي حرف بعد از چراه قرمز ...ازم پرسید: 
 کجا پارکش کنم زري؟- 
 م :سریع جواب داد 
یه جایي که بعد از یب دو ستتتاعت .. نه جریمه بشتتي...نه از الستتتیکاي - 

 ماشینت  کم بشه 
 ..دندوناش از شدت خنده نمایان شد   

شدیم ...با اینکه هوا گرم بود اما  شتم و پیاده  شین ..کیفمو بردا با پارک کردن ما
 جون مي داد براي پیاده 

 م ازش حرف بکشم و بفهم چشه روي دو نفره  ...شاید اینطوري مي تونست 
شده بود و رفت اومد زیاد بود ..هر دو..  دو  شدیم ..هوا تاریب  وارد پیاده رو  

 شا دوش هم قدمهامونو بر 
 مي داشتیم .. 

حرفي نمي زد و هر طرف که من مي رفتم مي اومد ..تو فکر بود و به زمین رو 
 به روش خیره شده بود 

 اي  به بازوش  زدم  و گفتم : که با شیطنت با بازوم تنه   
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 هي.. دکتر ؟- 
 سریع نگاهم کرد: 
وقتي با مني ..یعني در یمني ...حم نداري به چیز دیگه اي  جز من فکر کني - 

 -مهندس 
 شونه اي باال داد و با لبخند گفت : 
 -هر چي تو بگي  

بهش چشتتمب زدم و با دیدن  اولین بستتتني فروشتتي که خیلي کوچیب بود و 
 وه هاي طبیعي رو ابمی

 هم رو پیش خونش گذاشته بود تند ازش فاصله گرفتم  
شتمو  باال بردم و   شتم  طرفش و دوتا انگ ستادم . برگ وقتي مقابل پیش خون ای

 ازش پرسیدم :
 دو تا قیفي پایه اي؟- 
  

                  
  
 سرشو تکون داد 
  تي قیفي بهم بدهبا خنده برگشتم و به پسر رو به روم گفتم  دوتا بس 
وقتي بستني ها اماده شد امیر حسین بهم رسیده بود ..خواستم حساب کنم که  

 گفت :
 به تالفي ناهار امروز مهمون من - 
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 چشاتم چهار تا شد: 
 بنده نوازي مي فرمایید استاد- 

بلند خندید و دستتت کرد تو جی  ب*ه*لي کتش تا بستتتنیا رو حستتاب کنه 
 تو  .همونطور که دستش داشت

 جیبش حرکت مي کرد  خنده از رو لباش رفت  
 با دقت نگاهش کردم ..پسرک هم به ما خیره بود 

با نگراني سرشو بلند کرد و نگاهم کرد و شروب به گشتن کل جیباي کتش  کرد 
 و اخر سر بي نتیجه از 

 گشتن .. دستشو روي جیباي خالیش کشید و گفت : 
 -کیفو تو ماشین جا گذاشتم  
 و تکون دادم و گفتم :سرم- 
 -هالکتم ..هالک  
 خندید و گفت : 
 جی  منو تو نداره که عزیزم - 
دو تا بستتتني رو به دستتتش دادم و کیفمو باز کردم  و با خنده کیف پولمو در  

 اوردم  و گفتم :
 تو امروز مهمون بکن نیستي  - 
 تم :خنده گفهمونطور که مي خندیدم با دیدن توي کیف پولم  رنگم پرید و با  

یا امام غری  ...هیچ وقت فکر نمي کردم یه روزي کار به جایي برستتته که  -
 دوتامونم توان پرداخت دوتا 

 بستني قیفي رو نداشته باشیم مهندس  
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 با دهني باز نگام کرد: 
 شوخي نکن زري- 
 شوخیم چیه ؟ آ..بیا نگاه کن - 
 و کیفمو به طرفش گرفتم  
  

                 
  
شده پ  صابي فقط بهمون خیره  شت مي رفت رو خط بي اع سرک که کم کم دا

 بود
 بستني رو بهم داد و کیفو از دستم بیرون کشید و گفت : 
 نگو دوتا دکتر این ممکلت االن بي پوله بي پولن - 
 خنده ام گرفته بود: 
سه تکه طال دارم ندرت -  شم بي پول ...من یه دو  خوب نداریم دیگه ..پس می

 اونا رو بفروشیم ؟چیه 
 امیر حسین مي خندید..: 
 جیباتو بگرد امکان نداره یه زن تو تب تب جیباش پول نداشته باشه - 
 از خنده در حال انفجار بودم : 
 مگه قلکم باالمجان ؟..ندارم - 
اما محي اطمینان شروب کردم به گشتن و براي دلداري دادن به پسرک که مي  

 خواست دو دستي 
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 ن کنه گفتم :خفه امو 
ما پزشکاي همین بیمارستان باالیي هستیم ...فقط کیف پوالمونو جا گذاشتیم 

 ..نگران نباشید االن 
 حسابشون مي کنیم - 

پستترک که معلوم بود با نگاهش میگه ..اره اروه ..فالنیت ...فقط بهمون خیره 
 بود که با احساس یه 

 اسکانس مچاله شده ته جیبم ... 
ورش مشت کردم و از جی  مانتوم درش اوردم ...هیچ وقت از با روق دستمو د

 دیدن یه اسکناس ده 
 تومني انقدر خوشحال نشده بودم : 
 امیر حسین پول - 
شتم و پولو   شدن بودن ..برگ ستناي در حال اب  هر دو زده بودیم زیر خنده ...ب

 به پسر دادم  و گفتم :
 -بفرمایید- 
 ا بود:نوب نگاهش عمم ترحمش به ما دوت 
 عج  دکتراي پولداري...نکنه از این دکتراي بیکار هستید؟- 
 منو امیر حسین بهم نگاهي انداختیم که امیر حسین بهش گفت : 
 بیکاریه برادر من ..بیکاري..شاگرد  نمي خواي ؟- 

سین انداخت  و بدون اینکه واقعا فکر کنه که  سرتاپاي امیر ح سرک نگاهي به  پ
  شاید امیر حسین واقعا
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شکاي تهرونه ..که مي تونه هر مرده اي رو به اراده خدا زنده   یکي از بهترین پز
 کنه به خنده افتاد...

  
                 

  
من و امیر حستتین هم شتتروب کردیم به خندیدن و با گرفتن بقیه پولمون به راه 

 افتادیم ...همونطور که 
از کنارمون رد مي مي خندیدم بستتتنیمون هم مي خوردیم ...بعضتتي هم که 

 شدن یه نگاهي بهمون 
مي نداختن و از اینکه دوتا ادم بزرگ مي خندن و بستتتني مي خوردن با تعج  

 نگاه ازمون مي گرفتن 
... 

  
هوا گرم بود و من تند بستتتیمو مي خورم که زود اب نشتته ..یه لحده ایستتتاد و  

 گفت :
 بستنیمو بگیر 

اورد...گرمش شده بود..کتش رو در اورد بستني رو ازش گرفتم  و اون کتشو در 
 و یقه اش رو با نوک 

 انگشت گرفت و روي دوشش گرفت و بستنیشو ازم گرفت  

http://www.roman4u.ir/


 2373 عبور از غبار

عجی  بانمب شتتتده بود...اگه همستترم نبود و من نمي شتتناختمش امکان 
 نداشت حدس بزنم یه جراه  

 قلبه و امروز عمل داشته  
 : از گوشه چشم نگاهي بهم انداخت و با خنده گفت 
 چرا اونطوري نگام مي کني ؟- 
 یه تکه از بستیمو که شل شده بود بلعیدم و گفتم : 

خیلي بانمب شتتدي ..کافیه یکي از پزشتتکاي بیمارستتتان تو رو حین خوردن -
 بستني تو پیاده رو ببینه 

  
 خندید و گفت : 
سي ما رو ندید ..که پاک بي ابرو مي   ستنیا ک ساب کردن ب شکر حین ح خدارو

 شدیم 
 ..صدا دار خندیدم و کمي بیشتر بهش نزدیب شدم  

ماه کم مي اوردم و - یا مي خوردم ..گاهي وستتط  به این بي پول تا  بعضتتي وق
 مجبور بودم براي صرفه 

سمتي از  سیا بدم و ق صبح زود از خونه بزنم بیرون تا پول کمتري به تاک جویي  
 راهو خودم پیاده بیام 

  
 ؟تو چي به پولي خوردي تا حاال 
 به رو به روش خیره شد و گازي به بستینش زد و گفت : 
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خیلي وقت پیش ...سر یه قضیه اي چندتا از حسابام مسدود شد...مي دوني -
 که مسدود شدن 

کاراتم  که پول تو  یال این به خ هت اعالم نمي کنن ..منم  بل ب که از ق حستتتابم 
 هست هیچ وقت پول نقدي 

با خودم بر نمي داشتتتم ..او یادي رو  به ستترم زده بود برم خرید کنم ز ن روز 
 ..رفتم یه فروشگاه بزرگ و یه 

  
                 

  
چرخ برداشتتتم و هر چي که به چشتتم مي اومد و ه*و*س مي کردم و بر مي 

 داشتم . و توي چرخ مي 
 راشتمش .کلي خرید کردم  
 با خنده پوفي کرد: 

س- تم داد..بدون نگاه کردن صندوق دار وقتي از همه قیمت گرفت و فاکتورو د
 به رقم تو فاکتور ...کارتمو 

شدم که گفت  شغول جمع کردن خریدام  شماره رمزو گفتم .. و م بهش دادم و 
 ..پول نمي ده ..چند بار 

امتحان کرد..دوتا دیگه از کاراتمو بهش دادم ....کلي ادم پشتتت ستترم ایستتتاده 
 بود ..داشتم از خجالت 

 مي مردم  
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 دي ؟خوب چیکار کر- 
مي خواستتتي چیکار کنم ؟ با کلي خجالت همه خریدامو  گذاشتتتم پیش -

 صندوق دار و از فروشگاه زدم 
 بیرون و به پشت سرمم نگاه نکردم  

شد..پول  شین تموم  سط راه بنزین ما صیر خودم بود..و شدن تق سدود  این م
 بنزین زدنم نداشتم ..حتي 

 رفتم تا به خونه رسیدم ...کرایه تا رسیدن به خونه ... ساعت تمام راه  
 دهنم باز مونده بود از تعج  : 
 -شوخي نکن امیر حسین  

نه باور کن ...امیر علي و امیر مستتعود هر دوتاشتتونم اون موقع تهران نبودن -
 ..نمي تونستم ازشون کمب 

 بگیرم ...به پدرمم که روم نمیشد بگم ...اخه خیلي ناجور بود  
 داشتم مي خندیدم : 
 -کار کردي ؟پس چی 

از طریم وکیلم فهمیدم مشکل از کجا اب مي خوره ..اما تا حل شدنش  کاري 
 نمي تونستم 

 بکنم ...مبلغي رو ازش قرض گرفتم - 
تا کارا جفت و جور شتتته یه ماهي طول کشتتید...تو اون یه ماه با جیره بندي  

 زندگي کردم ...
 جربان ماله کیه ؟ 
 دو سال پیش  
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 قضیه حل شد؟ 
...ضامن کسي بودم که بد اورده بود..خیلیم شرمنده ام شد...خداروشکر  اره 

 حل شد همه چي 
 کي بود طرف ؟از دوستات بود؟- 
 نصف بستنیش مونده بود و من با عالقه نگاهش مي کردم  
  

                  
  
 آوا یه مس له اي پیش اومده که باید بهت بگم - 
 همونطور هم  بستنیمو مي خوردم  با دقت و لبخند نگاهش کردم ..و 
 :نگاهم نمي کرد و اونم بستنیشو مي خورد که به شوخي ازش پرسیدم  
 -خیلي خوشمزه است ؟ 
 :سرشو تکوني داد و گفت  
 -سرش که کلي بي ابرو شدیم ... اما به خوردنش مي ارزید 

 خندیدم و یه رره دیگه از بستنیمو خوردم   
 -مونو بگیري و بیاي..محسن بهم زنگ زدامروز که رفته بودي..غذا  
 سکوت کردم و چیزي نگفتم که راحت بقیه حرفشو بزنه  
گفته بودم که دنبال طرفه ..مقصر مرگ بیمار یوسف و اون چندتا داروي اشتباه  

 -تجویز شده پیدا شده 
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برخالف انتدارم ...خیلي اروم بودم و اصال چیزي که باعک نگرانیم بشه وجود 
 حتي به هول و نداشت ..

 وال هم نیفتادم  
 :از گوشه چشم نگاهم کرد ..به روش لبخندي زدم و گفتم  
 -خوب ؟ 
:یکم از ارامشتتم جا خورد...به ته نون بستتتي که تو دستتتش مونده بود نگاهي  

 انداخت و گفت 
خیلي از اتفاقایي که افتاده عجی  و غریبن ... تا حدي که خودمم اصال انتدار 

 -قیقتش نداشتم ...ح
 اینکه من فکر مي کردم با یه نفر طرفم اما...قضیه پیچیده تر از این حرفاست  
 :نفسشو بیرون داد 

محسن مي خواد براي به دام انداختن طرف تو یه کاري انجام بدي ...کاري که 
 -من دوست ندارم تو 

انجامش بدي...و بدتر از همه اینکه ..پاي کستتي این وستتطه که خیلي نگرانم 
 ده ...نگران که نه ..کال کر

بهمم ریخته ...باورش برام ستتخته ..اصتتال نمي تونم باور کنم .. و مشتتکل 
 اینجانست که  نتونستم باهاش 

 کنار بیام ..باورش فوق العاده سخته   
نگاه امیر حستتین خیلي ناراحت کننده و.آشتتفته بود...ته مونده بستتتنیشتتو توي 

 سطل زباله رها 
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به اون طرف خیابون راه افتاد..قدمهامو تند کردم  و پي ش کرد..نگاهم نکرد و 
 رفتم ..وارد پارک شد..یه 

 پارک با کلي فضاي سبز  
 :بهش که رسیدیم دستمو از پشت روي شونه اش گذاشتم و گفتم  
 -کي امیر حسین ؟ 
  

                  
  
 ...برگشت و نگاهم کرد..نگران تو چشماش خیره شدم  
 وشه لبش نشست :پوزخندي گ 

همش فکر مي کردم ...تویي که باهات مشکل داره ...تویي که باعک عذابشي 
  -..براي همین داره اریتت 

 مي کنه  
 :اب دهنمو قورت دادم  

 -اما اون هدفش تو نبودي   
 :پوزخندش بیشتر شد 
 توام مثل یوسف قرباني بودي..اونم بخاطر من - 
 :داشتم دیوونه مي شدم  
 -ه امیر حسین ؟اون کی 
 :لبهاشو با زبون تر کرد 
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بذار فردا بریم اداره پلیس .. پیش محستتن ...شتتاید همه فکراش اشتتتباه بوده 
 -...شاید داره اشتباه مي 

 کنه ...چنین چیزي اصال امکان نداره  
ُسر خورد  و بهش خیره موندم ..کامل  سمت  پایین  شونه اش به  ستم از روي  د

 برگشت و نگاهم کرد و 
 :گفت  

 -بریم خونه ؟
  
 ...انقدر اشفته و نگران بود که نمیشد دیگه ازش چیزي پرسید 

به    ما  حه تلویزیون خیره بود..ا به صتتف حال خودش نبود.. توي خونه هم تو 
 ظاهر

مه بهم ریختگي امیر   عک این ه با که  حدس از اوني  ...نمي تونستتتم هیچ 
 حسین شده بود  بزنم .....

ز میوه هایي که براش پوستتت کرده بودم به ستتمتش رفتم و با پیش دستتتي پر ا 
 ب*ه*ل دستش نشستم 

کنترل دستتتش بود و مرت  کاناالرو عوض مي کرد...این همه بهم ریختگي  
 ازش بعید بود

دستتت بلند کردم و کنترلو ازش گرفتم که تازه متوجه من شتتد و چند لحده اي  
 بهم خیره موند

 -یکار مي کني ؟بهش فکر نکن ..داري با خودت چ 
 :حاال احساس مي کردم عصبانیه  
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هر کستتي که هستتت ..قرار نیستتت تو انقدر بهم بریزي ....مثل اینکه قرارمون 
 -یادت رفته ؟قرار بود نذاریم 

 ...کسي زندگیمونو بهم بریزه  
نگاهشتتو ازم گرفت و دوباره به صتتفحه تلویزیون خیره شتتد ..حتما داشتتت به  

 طرف فکر مي کرد
 :صداش زدم  
 -امیر حسین ؟ 

ارنجشتتو به دستتته مبل تکیه داده بود و انگشتتت اشتتاره اش با کلي استتترس و 
 نگراني رو لبش بود که 

 :برگشت و نگاهم کرد 
..اینطوري که میشتتي منم نگران میشتتم ...خواهش مي کنم ازت ..بهش فکر  

 -نکن 
 یر حستتین ..اصتتالاز تو بیمارستتتان بهم ریخته اي تا االن ..اینطوري نباش ام

 شامم نخوردي ...این 
 تلویزیونم الکي روشنه ..هي کانال عوض مي کني 

دست بلند کردم و با کنترل تلویزیونو خاموش کردم ...ساعت  بود...برگشتم و 
 با لبخند نگاهش 
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سین برخورد مي   ستم طرف کیه بدتر از امیر ح شاید اگه منم مي دون کردم ...
 کردم 

ي و چهره خوشتگلت نیستت که هي  از من  دریغش مي حیف این نگاه عستل 
 -کني

:به زور خندید و چشماشو بست و سري تکون داد و حین باز کردن چشماش  
 گفت 

ست ...نمي تونم به هیچي فکر  صال فکرم متمرکز نی آوا..خواهش مي کنم ...ا
 -کنم ..فردام یه عمل 

.نمي دونم از پستتش بر دارم ..نگران اونم هستتتم ...با این همه بهم ریختگي . 
 میام یا نه ؟

 :یکم خودمو کشیدم جلوتر  و با چهره اي مطم ن  گفتم  
سته هم مي توني از  شم ب شم ..تو چ اینکه خیلي خوبه که تمرکز نداري ..تازه ا

 -پس یه عمل چند  
 ساعته بر بیاي..عمل فردا که در برابرش چیزي نیست  
 :با دقت داشت نگاهم مي کرد 
 -ه بخواي دنبال بهانه باشيمگه اینک 
 :تعج  کرد و از م پرسید 
 -بهانه ؟ 

به خودش  که  یدم ...اینطور  که امیر حستتینو اینطوري مي د باري بود  اولین 
 مطم ن نبود..نمي تونست 
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ارومم کنه ..نمي تونستتتت خوب فکر کنه ...و از درستتتت انجام دادن عملي 
 حرفي بزنه که در برابر عمالي 

 مي محسوب نمي شددیگه اش عمل مه 
خودمم نگران بودم ...درباره اون ادمي که نمي دونستتتم کیه وامیر حستتین از 

 گفتن اسمش مي 
 ترسید...حتما نمي خواست تصور رهني بدي برام پیش بیاد 
  
  

دستمو اهسته بلند کردم و در حالي که خودم خیلي بهم ریخته تر  ازش بودم به 
 موهاي روي شقیقه 

  اش دست کشیدم  
 ..بهم خیره مونده بود 

شهر  صال به فردا و ادمایي که مي خوایم ببینیم فکر نکنیم ..و این  ست ا بهتر نی
 سهرابو بخونیم و به 

 چیزاي خوب  فکر کنیم  
 ي زندگي خالي نیست  
 مهرباني هست ،سی  هست ،ایمان هست  
 يآري تا شقایم هست زندگي باید کرد 

ل صتتورتشتتو تو قاب دستتتام گرفتم و مطم ن اون یکي دستتتمو بلند کردم و کام
 بهش خیره شدم ..به نگاه 
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 بهم ریخته ...به نگراني بیش از حدش  
صمیم  شنویم ...بعد ت شو مي  شما ..و همه حرفا سن  فردا مي ریم پیش اقا مح

 -...میگیریم که باید 
 ...چیکار کنیم  

به  نیم ...حتياما االن نه پیش اقا محستتنتونیم ..نه مي خوایم به چیزي فکر ک
 عملي که برات مثل اب 

 خوردنه  
ناراحتو از خودت دور    گاه  به تو ... و این ن به من فکر مي کني ..من  االن تو 

 مي کني
چند لحده اي م*س*تقیم تو نگاهش خیره شتتدم ...حقیقت این بود که طرف 

 خوب تونسته بود نابودش کنه 
 ست روش داشته باشه ..براي همین حرفام هیچ تاثیر مثبتي نمي تون 

فکر کردم ...که باید چیکار مي تونستتتم بکنم که اینطور نباشتته ...فهمیده بودم 
 حرفها و جمله هاي 

 قشنگ .... امش  ....هیچ ...کار ساز نیستن  
صورتش جدا کرد و  ستامو از  شو بلند کرد و دور هر دو مچم گرفت و د ستا د

 بلند شد و به طرف اتاق 
 خواب رفت  

بلند شتتدم و به رفتنش خیره شتتدم .. با رفتنش به داخل  اتاق ..به پیش  ناراحت
 دستي دست نخورده 
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به  روي میزنگاهي انداختم و از اوني که اینطور امیر حستتینو داغون کرده بود 
 شدت متنفر شدم و پشت 

 سرش وارد اتاق شدم  
ود ب روي تخت به پهلو دراز کشتتیده بود.. پشتتتش به من و نگاهش رو به پنجره

 ..لبه تخت نشستم و 
 ...  نگاهش کردم ...چشماش باز بودن  

لبخندي زدم و دستتت بلند کردم و گیره رو از موهام جدا کردم ..موهام از زیر 
 گیره رها شدن و به سمت 

 پایین فرار  کردن  
شار ي  ش  رو باید از زیر این همه فکر و ف حاال نوبت ترفنداي زنانه بود ...ام

 ..رهاش مي که روش بود .
 کردم  
  
  
با پشت انگشت اشاره الله گوشش رو با حرکتهایي اهسته و اغواگرانه به بازي  

 گرفتم 
 مي تونستم نیم روخش رو ببینم ..اروم پلکهاشو بست   

حرکت انگشتتتم از گوش به زیر چونه و بعد به لبهاش رستتید..فشتتار خفیفي به 
 چشمهاي بسته اش وارد 

 :کرد و اروم گفت  
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 -امش  نه اوا 
لبخندم بیشتر شد و هیچي نگفتم ...و حرکت انگشتم رو ادامه دادم ...و دوباره 

 تا زیر چونه اش رفتم 
 ...به سمت گردن و دگمه پیرهني که امش  باید خودم بازش مي کردم  

نباید مي راشتتتم رهنش انقدر درگیر باشتته ...وقتي دگمه اولو باز کردم ..هنوز 
  چشماش بسته بود که

صداي تغییر کرده اي   شت کرد و با  ستش م ستمو توي د شو بلند کرد و د ست :د
 گفت 

 -داري اریت مي کني اوا 
صمم رو هم مي تونه از راه به  شوه هاي زنانه مردهاي قوي و م شگرد هاي و ع

 در کنه ...حال که من 
 عاشم امیر حسین بودم ...و اونم منو دوست داشت  
 از نیاز و عشوه اي گفتم  :روش خم شدم و با صداي پر 
 -چرا چشماتو باز نمي کني ؟ 
 :..دستمو بیشتر فشار داد 

 -میشه چشماتو باز کني و به من نگاه کني  
 -نه  
 :خندیدم  
 -مي ترسي از راه به درت کنم ؟ 

کالفه پلکهاشتتو باز کرد ..چرخید و به طرفم برگشتتت و بهم خیره شتتد..کامل 
 روش خم شده بودم ..اون 
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 فه با رنگ و رویي تغییر کرده ...منم با لبخندي مرموزکال 
 -تو امش  چته ؟من اصال حالم خوب نیست ...نمي تونم  
 :انگشتمو سریع روي لبهاي نیمه بازش گذاشتم و گفتم  

چرا مي توني ...چون تو امیر حستتین موحدي...چون هر چي بخواي مي توني 
  -انجام بدي ..هیچ کس و

 ونه تو رو بهم بریزه هیچ چیزي هم نمي ت 
نفس گرمش رو بیرون داد و بهم خیره شد..بیشتر روش خم شدم و به نگاهش  

 خیره موندم 
  
  
  

شناختم در حال و تجزیه و تحلیل بود..اینکه باید چیکار  این نگاهو خوب مي 
 کنه و تصمیم بگیره ..داشت 

رانه کت غافلگیسر و ساموني به افکاري از هم گسسته اش مي داد که توي یه حر
 دستاشو زیر ب*ه*لم 

 . برد  و منو به سمت خودش کشید و محکم و با تمام قدرت لبهامو ب*و*سید 
ست از اون ادم  شم مي خوا صبي بود ..درکش مي کردم ..خود حرکاتش یکم ع

 فرار کنه که حاال با هام .
 همراه شده بود..کمي خشن ولي باهام بود و منم همینو مي خواستم   
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شار مي داد و تالش مي کرد به  وقتي شش منو محکم به خودش ف توي آ*ه*و*
 طرف فکر نکنه با خودم 

عهد مي بستتتم که تالفي همه این دردها و نگراني هاي و بهم ریختگیهاي امیر 
 حسینو سر طرف در 

 ..بیارم  
سه  شقانه اي  نبود  ب*و* شي که توش هیچ کلمات عا تالفي این هم آ*ه*و*

 ا درد همراه هایي که گاهي ب
 بود 
 ... کبودهایي و خونمردگي هاي روي گردنم که بر خالف میل همیشگیش بود 

نگاهم نمي کرد...چون مي دونستتتت داره چه بالیي ستتر میارم ..و من کامال 
 واقف بودم که چه فشاري 

سي  شه ...ک شه نبا شده بود براي اروم کردن خودش مثل همی شه که مجبور  رو
 که دوست نداشت 

 کمترین اریت و ازاري در این رابطه  به من وارد بشه ... 
ته  بدنم کمي کوف باز کردم ... که  چشتتمهامو از هم   نزدیب اران صتتبح بود 

 بود..سرمو رو حرکتي دادم و به 
 امیر حسین نگاهي انداختم ...خواب بود 

نیم خیز شدم ..و از روي تخت بلند شدم ...به تاپ افتاده جلوي پام که رسیدم  
 شدم و از روي  خم

 زمین برداشتمش ...و همزان برگشتم و به امیر حسین چشم دوختم  
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به ظاهر اروم خوابیده بود..موهاش نامرت  بودن ..اما دم و باز دمهاش مندم  
 بودن 

 وارد حموم شدم و مقابل اینه ایستادم  
دو ستته ناحیه از گردنم خون مردگي و کبودي داشتتت ...بدنمم کمي درد مي 

 .مخصوصا پهلوم ..با یه کرد.
ست مي کردم و  براي مقابله با فردي که  ست و ری دوش اب گرم باید خودمو را

 این بال رو سرم اورده 
 بود اماده مي شدم  
...بعد از حموم و اماده کردن صتتبحونه زود اماده شتتدم که کبودي هاي روي  

 بدنمو نبینه 
قبل از رفتن اینها رو مي امیر حستتین دیشتت  تو حال خودش نبود و اگر امروز 

 دید باز بهم مي ریخت و 
 مي فهمید که تو حال خودش نبوده   

ضش من درباره همه کارهایي  صبحونه اروم بود و حرفي نمي زد..عو سر میز 
 که امروز تو بیمارستان 

داشتم باهاش حرف مي زدم و اون گاهي با لبخند همراهیم مي کردکه اخر سر 
 قبل از بلند شدن از 

 :سرمیز ازم پرسید 
 -دیش  خیلي اریت شدي ؟ 
 :لقمه که تو دهنم مي چرخید رو کامل قورت دادم و گفتم  
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 -نه  
 -پهلوت درد نگرفت ؟ 
 -پهلوم ؟ 
 :بهم خیره موند 
 -نه خوبه خوبه ...حاال اول بریم اداره پلیس ..یا بیمارستان ؟ 
 -اداره پلیس  
 -ال جمع کردن وسایل رو میز گفتم :بلند شده در ح 

 -تا برسي دم در ماشین ..منم اومدم 
  

بلند شتتد و با برداشتتتن ستتوئیچش از خونه زد بیرون ... منم تر و فرز با جمع 
 کردن وسایل صبحونه کیفم 

 .. رو برداشتم  
 کیفش رو گذاشت صندلي عق  وبا بستن در رفت که پشت فرمون بشینه  

 باز کردم و نشستم و مشغول بستن کمربندم شدم  منم بالفاصله درو  
همین که نشتتستتت نگاهي بهم انداخت و با ناراحتي..در حالي که حواستتم به 

 چب کردن وسایل توي 
 کیفم بود  دست بلند کرد و مقنعه امو باال زدو به گردنم خیره شد 
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تند انتهاي مقنعه امو از بین انگشتتتاش بیرون کشتتیدم که عصتتبي برگشتتت  و 
 اهشو ازم گرفت و من نگ

 :گفتم  
 -دیش  خیلي خوب بود  
 :همونطور عصبي نگاهي بهم انداخت و گفت  

بدنتو کبود کردم ..فکر مي کني انقدر تو حال خودم  کجاش خوب بود ؟تمام 
 -نبودم که نفهمم چه بالیي 

 سرت اوردم  
 :باز نگاهشو ازم گرفت که دستمو رو بازوش گذاشتم و مطم ن گفتم  
 -ب بود...من اریت نشدم خو 
 :با شرمندگي تو چشمام خیره شد 
 -...حرکت کن ...دیر میشه ها 
  

                 
  

لبخند محزوني زد  و دستش به سمت سوئیچ رفت تا روشنش کنه اما همین که 
 خواست لمسش 

کنه ..مکثي کرد  و دستشو عق  کشید و به سمتم برگشت و دستشو  انداخت 
 و  دور شونه ام
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مو  ها ب ل بل  ق ثل  م نرم  کرد و اروم و  یب  نزد به صتتتورتش  مو  صتتتورت
 ب*و*سید..ب*و*سه اي که شبیه هیچ کدوم از 

 ب*و*سه هاي دیش  نبود...عاشقانه عاشقانه بود 
 :وقتي سرشو عق  کشید  گفت  
 -بابت دیش  ازت معذرت مي خوام  
 :بهش لبخند زدم و گفتم  
 -برو دیر شد 

شیطنت قبل از حرکتش .. بالخره لبخند به لبه اش اومد و حرکت کرد که من با 
 تند نیم خیز شدم و گونه 

 :اشو ب*و*سیدم و گفتم  
عذر خواهیت قبول ...فقط دیگه تکرار نشتته که به جان خودت تا یه ماه بهت  

 -شیفت ش  مي دم 
 خندید و خندیدم و به راه افتاد 

 *** 
ي به  استرسم اضافه مي شد...با هر قدمي که توي سالن برمي داشتم ..یه چیز

 هماهنگي که از 
 ...قبل کرده بودن ...بدون معطلي به اتاق دوست امیر حسین رفتیم  

رنگ و روش از اخرین باري که دیده بودم خیلي بهتر شتتتده بود . به گرمي از 
 حضورمون ابراز خوشحالي 

 کرد و بعد از گفت و گوي کوتاهي رفت سر اصل مطل    
 ي که از باز گو کردنش مي ترسیدم اصل مطلب 
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کنار امیر حسین نشسته بودم و اونم رو به روي ما روي مبل ساده اتاقش نشسته 
 بود که نگاهي به 

 :من انداخت و گفت  
قراره شما یه کاري کنید..یه کاري که طرف تحریب بشه و دست به اقدامي بزنه 

 -که ما مطم ن شیم 
 خودشه  
سین غمگی  شد و رو :نگاه امیر ح سن متوجه حالش  شد مح ن ترو غمگین تر 

 بهش کرد و گفت 
این همه ناراحتیت معنایي نداره ..حاال االن نه یه مدت بعد...متاستتفم ..خود 

 -منم انتدارش رو 
 نداشتم ..اما همه شواهد نشون مي ده که کار .... کار خودشه  
 :طاقتم تموم شده بود 
 -من باید چیکار کنم ؟ 
  

                
  

باید توي بیمارستتتان چو بشتته که شتتما و دکتر مي خواید براي همیشتته از ایران 
  -برید و در ضمن یه صیغه 

نامه دیگه درستتت کردیم که باید جایي قرار بدید  که طرفو وستتوستته کنه براي  
 بدست اوردنش 
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سن   سین نگاهي انداختم که خود مح شم به امیر ح شه چ :رنگم پرید و از گو
 گفت 

ست  شید قرار نی سین همه چي رو بگه ...نگران نبا شید اما الزم بود امیر ح ببخ
 -کسي بفهمه ...در 

صدم  شه ...یه در ستش افتادنم قبل از هر اقدامي جلوش گرفته می صورت به د
 بگیم بتونه کاري 

 بکنه ..اون صیغه نامه جعلیه و قابل اثبات نیست  
 ادامه داد:خجالت زده از محسن چیزي نگفتم که اون  

مال خروج از  له کنیم ...چون احت ید عج با ظرف امروز فردا میگیریمش ...
 -کشورو داره ...خوب مي دونه 

جرمش کم نیست ...اقدام به کشتن خانوم دکتر براي دوبار ...چیز کمي نیست 
 ..البته باعک مرگ یه 

ست  سطه ها..پاي چند نفري خوا شدن ...هرچند با وا ستان  یا  هبیمارم تو بیمار
 ناخواسته گیره 

 :سرمو بلند کردم وخیره تو نگاهش ازش پرسیدم  
 -مي تونه ازتون بپرسم طرف کیه ؟ 
 :محسن نگاهي به امیر حسین توي فکر انداخت و با لبخندي رو به من گفت  

ببینید ما مطم ن هستتتیم که طرف کیه ...اما بازم یه درصتتد احتمال داره که ما 
 -اشتباه کرده 

.مي دونم حم دارید بدونید اما یکم دیگه صتتبر کنید..چون ممکنه با باشتتیم ..
 فهمیدنش کارا خوب پیش 
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 نره ..اینطوري طبیعي تره  
:سرمو تکوني دادم و چیزي نگفتم ..صیغه نامه جدیدو وقتي روي میز گذاشت  

 بهم گفت 
نید کاز قبل چو انداخته شده که قراره برید..اما شما هم باید با حرفتون تاییدش 

 -که طرف مطم ن 
شتته ...و اما این صتتیغه نامه ..باید جایي قرار بدید که خانوم دولت خواه بتونه  

 ببینتش 
 :چشمامن از حدقه زد بیرون  
 -دولت خواه ؟صنم دولت خواه ؟ 
 -بله  
 :رنگ صورتم پرید 
شایاني هم براي بهم زدن زندگیتون -  ستن ...اما کمب  صلي نی شون مهره ا ای

 کردن 
شما باید یه جایي که اونم ک صیغه نامه رو ببینه و بعد بیفته دنبالش .. افیه یه بار 

 هست ..به صورت غیر 
م*س*تقیم نشتتونش بدید که بیاد دنبالش ...مثال بذارید توي کمد لباستتاتون و 

 یادتون بریدکه درشو قفل 
 ...کنید 
 :هنوز نتونسته بودم صنم رو هضم کنم ..تردید داشتم  
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 -پاي دکتر کلهرم توي این ماجرا هست ؟ 
 :امیر حسین بهم خیره شد..اما نگاه پرسشگرم رو به محسن بود 

تا االن چیزي که دال بر حضتتور ایشتتون توي این ماجرا باشتته رو پیدا نکردیم 
 -..اما خوب شاید با رو شدن 

 ماجر... ایشونم دست داشته باشن ...ولي فعال نه  
 کم کم داشتن توي دریچه رهنم پر رنگ میشدن .. :سواال 
 -دکتر اقبالي چي؟ 
 :زبونشو توي دهنش چرخي داد و ل  پایینشو با زبون تر کرد و گفت  

شته  سي دا ستر شون د ستیم به سفانه ما هم نتون دکتر اقبالي از ایران رفتن ...متا
 -باشیم ...ایشونم 

صتتله کاري هنوز تو ایرانه وطبم باید یه جورایي تو ماجرا دخیلي باشتتن ..اما ا
 پیگري هاي ما تا اخر هفته 

قراره از ایران بره ..اونم براي همیشتته ..رفتني که قبلش مي خواد اخرین ضتتربه  
 اشو به شما و دکتر بزنه 

وقتي از اداره پلیس در اومدیم ..یه جور گیج و بهم ریخته بودم طوري که موقع 
 رد شدن از خیابون اگه 

بالفاصله منو عق  نمیکشید ممکن بود با ماشیني که با سرعت از امیر حسین 
 خیابون رد مي شد  

 تصادف کنم 
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 **** 

وارد بیمارستان که شدیم وقتي از مقابل استیشن رد مي شدم به صنم خیره شدم 
 ..پرونده به دست 

 :با تلفن داشت حرف مي زدکه امیر حسین اروم بهم گفت  
 -ت نگفتیم که اینطوري شدي ...یکم اروم باش ...خوبه اسم اصلي رو به 
 :برگشتم طرف امیر حسین  

من بعضتتي وقتا فکر مي کردم که کاره صتتنمه .. اما باور کن از ته دلمم مي 
 -خواست نباشه ...تازه مي 

فهمم این یه نفره که به اون اصلیه کمب میکرده ...اگه ..اگه کلهرم تو این ماجرا 
 دست داشته باشه که 

 چي...یعني نمي تونم باور کنم هی 
امیدوارم اون نباشتته ...کاري که محستتن بهت گفته رو انجام بده ...من مي رم 

 -..نزدیب ظهر عمل 
دارم ...زیاد جل  توجه نکن ..هرکیم گفت قراره برید ...با رفتارت یه جورایي  

 تاییدش کن 
..باید  رفتم ناراحت سرمو تکون دادم و اون رفت ...برگشتم و به سمت استیش

 عجله مي کردم ..ازم 
خواسته بودن ..زودتر این کارو انجام بدم .. کیفمو بلند کردم و مقابل چشماي 

 صنم کنار تلفن 
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...گذاشتتتمش و مشتتغول تماس گرفتن شتتدم ...انقدر ازش بدم اومده بود که 

 نمي خواستم نگاهش کنم 
  

فتم که اشغال بود..گوشي رو به ناچار سر جاش به ظاهر با جایي تماس مي گر
 گذاشتم و به بهانه 

پیدا کردن چیزي از توي کیفم ... درکیفمو باز کردم و بعضي از وسایلو از توش 
 در اوردم ...بخصوص صیغه 

 .. نامه رو 
شد و یه لحده بهش  صیغه نامه  شت ..متوجه  صنم که نیم نگاهي به کارام دا

 خیره موند که تند 
اشتمش و نگاه بدي بهش انداختم که تند نگاهشو ازم گرفت و من وسایلمو برد

 تو کیف گذاشتم و با 
 :گوشي خودم ضمن به تماس الکي با فردي خیالي شروب کردم به حرف زدن  
عد از ظهر ..میام ..جلوي   که ب نه گفتم  کجایي این همه تماس مي گیرم ؟...

 -محضر .....باشه فعال
نداختم ..چهره اش ... گوشتتي رو توي   به صتتنم ا گاهي  نداختم و ن کیفم ا

 خوشحال مي زد
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خیلي نگران بودم ..کیفو با نگراني توي کمد گذاشتم و با دلهره بدون قفل کردن 
 در کمد از اتاق بیرون 

 اومد م که متوجه صنم شدم   
یدنم .ستتریع ازش   به محي د که  با کستتي حرف مي زد  با گوشتتیش  ...

 و قطع کردخداحافدي کرد و تماس
شي معاینه امو دور گردنم  هنگامه همراه دکتر رفعت در حال اومدن بودن ...گو

 انداختم که از پشت سر 
 ...دکتر سهند صدام زد ..به سمتش چرخیدم  
 تازه یاد دیروز و حرفش افتادم  
 :حرف مي زد و من چیزي نمي فهمیدم چي میگه ...که در پایان ازم پرسید 
 -خانوم دکتر ؟ 
 گنگ سرمو تکون دادم و ازش پرسیدم : 
 -بله ؟...چیزي گفتید؟ 
 :یه لحده بهم خیره شد و گفت  
 -در مورد مریضي که امروز عمل داره داشتم صحبت مي کردم  
 آآآ هان ...خوب چي مي گفتید؟- 
 :از رفتارم تعج  کرده بودم  

یر یزیاد حالش خوب نیست ..وضعیتشو چب کردم ...فشارم مرت  در حال تغ
 -کردنه ...یکم براش 

 نگرانم ..خواستم شما هم بیاید و ببینیدش  
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 -باشه باشه االن ..بفرمایید 
  

شتن بهم نزدیب  شفته بود که بي خیال هنگامه و دکتر رفعت که دا انقدر رهنم ا
 مي شدن شدم و 

 همراه سهند براي دیدن مریي رفتم  
ضعیت بیمار...و  هماهنگي با دکتر  کاظمي ..زودتر براي عمل با چب کردن و

 اماده اش کردیم ..در تمام 
 ...این مدت کال صنم رو فراموش کرده بودم ..و سهند مرت  در کنارم بود 

بعد از پایان کار هر دو که با دکتر کاظمي از بخش خارج شتتده بودیم در حال 
 برگشتن به بخش  بودیم 

ستفاده کرد و حرف نیمه تمام دیر  صت ا سهند از فر ست کامل :که  وز ش خوا
 کنه 

خانوم دکتر در مورد دیروز مي خواستتتم بگم که من چند ماه پیش یه نامه اي 
 -براتون فرستادم ..مندورم 

 یه پاکته   
البته به وستتیله یه واستتطه ..اما وقتي شتتنیدم که شتتما مي گید چنین پاکتي به 

 دستون نرسیده هم 
 نگران شدم هم ناراحت ؟ 
 :سرجام ایستادم  
 -پاکت مگه چي بود؟ تو 
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به دو طرف ستتتالن نگاهي انداخت ..از بچه هاي بخش کستتي نبود و رفت  
 اومدي کمي بود

 :کمي رنگ به رنگ شد 
گفتن این حرفا اصتتال درستتت نیستتت ...چون ممکنه باعک ستتوءتفاهم بشتته 

 ...لطفا برداشت بد نکنید..چون 
 .. دیگه  
 کشید :نفسشو به سختي بیرون دادو دستي به پیشونیش 

مده بود..تورخدا  ما خوشتتم او جا ..از ..از شتت مده بودیم این که او یل  من اوا
 -ببخشید مجبورم این حرفا رو 

 بزنم  
قصتتدمم ازدواج بود...رررر رومم نمیشتتد م*س*تقیم بیام و بهتون بگم ..هي 

 دست دست مي کردم تا اینکه 
سم و حرفمو بهتون بزنم ..ا صمیم گرفتم یه نامه براتون بنوی ستت همون  ما در

 روزي که مي خواستم 
نامه رو به دستتون برسونم دکتر سلحشور فوت کردن ...بعدشم که شما تا چند 

 روزي بیمارستان 
 ..نیومدید 

شین  شور فوت کردن ... اتفاق عجیبي افتاد...ما سلح اما همون روزي که دکتر 
 دکتر تو همین خیابون 

 ...اصلي تصادف کرده بود 
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نستتتن نجاتش بدن و دکتر تموم کرد...همه براي چند ستتاعتي وقتي دکتر ا نتو
 قاطي کرده بودن ...منم 

ستم برم تو محوطه که یکي از بچه هاي نگهباني  خیلي ناراحت بودم و مي خوا
 که بر حس  اتفاق 

سمتم اومد و گفت دکتر تقوي رو پیدا نمي کنه ..و  ستان بودن ... به  یکي از دو
 یه پاکت طرفم گرفت و 

صحنه اومده بودن و همه چي رو بردن ...اینو ندیدن چون  گفت سر  سا که  پلی
 افتاده بود زیر سطل زباله 

شو  نزدیب در ورودي بیمارستتان ....ادم خوب و امانت داري بود که اصتال تو
 نگاه نکرده بود...چون نگهبان 

شده بود...البته خوب یکي  شاهد ماجرا بود..متوجه جا به جایي و افتادن پاک 
 از دوستان منم بود و بهم 

ستم چیه ...و بازش   سارته خانم دکتر ...نمي دون اطمینان کرد و پاکتو داد...ج
 کردم 

  
  
 :بهش خیره شدم ..نگاهم نمي کرد 

 -توش پر بود از عکساي شما و دکتر سلحشور  
 :رنگ صورتم پرید 
 - ...اونجا بود که فهمیدم چیزي بین من و شما نمي تونه شکل بگیره 
 :داشتم از عصبانیت سرخ مي شدم  
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بخدا تا فهمیدم عکساي شماست ..دیگه بقیه اشو نگاه نکردم ...به هیچ کسم 
 -هیچي نگفتم ..باور 

 کنید ...به هیچ کس   
 ...از عصبانیت لبهام داشت مي لرزید 

شون  سم دکتر هم فهمیدم ای شما بدم ...تو مرا ستم بیام م*س*تقیم به  نمي تون
 -..پس دادن زن داشتن 

 عکسا به خانواده اشونم کار درستي نبود 
 :به نفس زدن افتاده بودم  
 پس اون عکسا کار تو بود ... تو  اونا رو مي فرستادي به خونه امون .. نه ؟ 
 :از حرفم تعج  کرد 
 -...نه به قران محمد...من فقط یه اشتباه کردم ...یه اشتباه افتضاه  
 :ته دلم خالي شده بود 
ستون ف شده رو به د سي اعتماد کردم و گفتم این پاکت پلمپ  قط به خانوم رئی

 -برسونه ..ادرس خونه 
اتونو نداشتتتم ....یه مدت دستتتم بود...بعدم که ازدواج کردید نمي تونستتتم 

 بفرستم ادرس جدیدتون 
.....مندورم دکتر موحده ...بخدا از این حرفایي که مي زنم قصد سواستفاده و  

 زار شما رو ندارم اریت و ا
شما رو توي اون  سیم که  سونم ..خانوم رئی ست کي بر ستم به د فقط نمي دون

 چند روز گیر نیورده 
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ست خانوم دولت  سپره د صي زایمان پاکتو مي  بوده ..و قرار بوده بره براي مرخ
 خواه که ایشون اگه شما 

 نوم رئیستتيرو دید بهتون بده .....حماقت کردم که به خانوم رئیستتي دادم ..خا
 هم از اینجا رفتن ...نمي 

 ... تونستمم برم پیش دولت خواه و بگم بسته رو فرستاده یا نه  
..با ناباوري دستمو جلوي دهنم گذاشتم ..از یه اشتباه کوچیب چه فاجعه اي  

 به بار اومده بود
 -...االنم قصد برهم زدن زندگیتونو ندارم .....فقط خواستم در جریان باشید 
 تمام بدنم از ترس مي لرزید و رنگ به روم نمونده بود.. 

بد  خدا فکر  فا رو بهتون بزنم ...تو رو مدتم مي خواستتتم این حر مام این  ت
 -نکنید...زندگي خصوصي 

 ..خودتون به خودتون ربط داره ..به من هیچ ربطي نداره  
  

                 
  
و ناراحت و اشتتفته به  همونطور که  نگاهش مي کردم ستترشتتو پایین انداخت 

 سمت بخش رفت 
 ...نتونستم تعادلم حفظ کنم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم  

سهند چه گندي بود که به  ستم خفش کنم .. صنم ...مي خوا صنم .. صنم ..
 زندگیم زده بود..تازه احساس 

 ارامش مي کرد از بازگو کردن حقایم  
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 ...چقدر همه چیز داشت تو هم پیچیده مي شد
  

شیدم و تکیه امو از دیوار جدا کردم و به  صورتم ک ستي به  شده بود..د حالم بد 
 سمت بخش به راه 

 افتادم  
از اینکه سهند همه چي رو مي دونست هم داشتم خجالت مي کشیدم هم دلم 

 مي خواست از این 
ها نکنه ..ادمم اخه  که دیگه از این هنرنماي  کاري کنم  یه  همه بي فکریش  

 فکر ؟چه راحت انقدر بي 
 تونسته بود تمام زحماتم رو براي پنهون کاري از گذشته ام از بین ببره  

وارد بخش شدم ... دوباره دیدمش ..یکم رنگ به رنگ شدم ...اما زودي بهش 
 بي تفاوت شدم ...حاال هر 

اتفاقي هم که افتاده بود...نباید هي جلوش ستترخ و زود مي کردم که فکر کنه 
 .با نگاهم چه خبره .....

صنمو جستجو کردم ...نبود...از یکي از پرستارا پرونده یکي از بیمارارو گرفتم  
 و به سمت اتاق بیمار رفتم 

باید خودمو مشتتغول مي کردم ...حداقل اینطور بیشتتتر درگیر کار مي شتتدم و  
 کمي تمرکز مي کردم 

سینم ا شاید امیر ح سایي که  سا بود...عک شتر بدبختیام از این عک شون  زب دیدن
 حالش بد میشد و به 
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 روي من نمي اورد 
صبي..کالفه ..تو  شته بود و من همچنان توي بخش بودم ...ع از وقت ناهار گذ

 فکر فرو رفته ...حتي 
 حوصله حرف زدن با کسي رو هم نداشتم . 

بالخره زماني که کمي از کارام ستتبب تر شتتد..براي استتتراحت به رستتت رفتم 
 ذشتم ...از کنار کمد که گ

 ...فهمیدم از صبح و به خاطر حال بدم ...صیغه نامه رو پاک از یاد برده بودم  
کیفو از داخل کمد برداشتتم .. نفستمو بیرون دادم و داخلشتو نگاهي انداختم  

 ...کار تموم شده بود... 
با دیدن جاي خالي  صتتیغه نامه با حرص پلکهامو بستتتم که گوشتتیم زنگ  

 خورد..جواب دادم :
 جایي؟تو بخشي؟ک- 
 نگاهم خیره به داخل کیف بود: 
 عملت تموم شد؟- 
 اره ...- 
  

                 
  
 تو اتاقتي ؟- 
 اوهوم ..تازه از سر یکي از بیمارا اومدم ..پیدات نکردم بهت زنگ زدم - 
 االن میام پیشت - 
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کیفمو گذاشتتتم ستترجاش و در کمدو بستتتم ..حاال از این به بعد باید منتدر 
 میشیدم ..خیلي استرس 

 داشتم ...نگران بودم  
شتن بود ..منو که دید..بهش لبخندي   شت میز در حال نو در اتاقش باز بود و پ

 زدم و گفتم :
 خسته نباشي- 
 ممنون ..ناهار خوردي؟- 

ستم ...همونطور که مي  ش سبیده به میزش ن صندلي چ سمتش رفتم و روي  به 
 خواستم به عق  تکیه 

 عاینه رو هم  از دور گردنم برداشتم و گفتم :بدم گوشي م 
 نه میل نداشتم - 
 نیم نگاهي بهم انداخت : 
 چته ؟درد داري؟- 
نگاهش کردم ......خودکار تو دستتتش بي حرکت مونده بود و منو نگاه مي  

 کرد:
 عکسا ...همون عکسایي که به خونه امون پست مي شد..کار سهنده بوده ..- 
 چشاش گشاد شد: 
 هند؟س- 
 کار خودش که نه - 
 و شروب کردم همه ماجرا رو بهش گفتن  
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 با ناباوري خودکارو روي برگه رها کرد و به عق  تکیه داد: 
شته ..حاال اگه - صیغه نامه رو بردا صنم   صبح حالم بده ..االنم که فهمیدم  از 

 همین امروز صیغه نامه رو 
 ببره بده خانواده یوسف چي میشه ؟ 

شي روي میز رو  توي فکر فرو شد و گو رفته بهم خیره نگاه مي کرد که زود خم 
 برداشت و با محسن 

 تماس گرفت  
انگشتتتاي دستتتم رو دونه دونه فشتتار مي دادم و به نقطه اي خیره شتتده بودم که 

 تماسش تموم شد و 
 با دیدنم وضعیتم گفت : 
  

                  
  
 نترس ...نمي رارم اتفاقي بیفته - 
 نگاهش کردم : تند 

اگه پدر و مادرش بفهمن قضیه از چه قرار بوده ..باز میان بیمارستان و رسوایي -
 به بار میارن ..واي امیر 

 حسین  
ست ....کامل به  ش ست و اومد کنارم ن شد و رفت در اتاقش رو ب از جاش بلند 

 طرفم برگشت ..به روي 
 میز خیره شده بودم .. 
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شتم خرد تمام اون لحده هایي که تو ا شون دا تاق دکتر تقوي زیر حرفا و نگاها
 مي شدم رو به یاد مي 

اوردم ....که دستشو آروم روي دستم گذاشت و مانع از فشار دادن انگشتام تو  
 هم شد و گفت :

 وقتي میگم نگران نباش ..نباش ..درستش مي کنم - 
 سرمو بلند کردم و تو نگاهش میخکوب شدم : 
 بدونم کیه که داره این همه عذابمون میده  الاقل اسم طرفو بگو- 
 رنگش پرید: 

داري مراعات چي رو مي کني ؟..نمي بیني ابرومون رو هواستتتت ؟...بخدا -
 این بار بیان 

 بیمارستان ...دیگه رحم نمي کنن ...اونوقت به خاطر من ..توام نابود میشي  
 دستي به صورتش کشید: 
فردا همه چي مشخص میشه ..فقط یه یه امشبو تحمل کن ..محسن گفت تا - 

 امش  
مرت  پلکهامو باز و بستتته مي کردم و نفستتمو بیرون مي دادم ...چطور تا فردا 

 باید صبر مي 
 کردم .؟.داشتم دیوونه میشدم ... 
خودشتتم نگران بود...تا پایان وقت اداري هر دو نفهمیدیم چطوري روزمونو  

 گذرونده بودیم 
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گرفتیم به خونه پدریش بریم ...البته پیشتنهاد امیر موقع برگشتت هم تصتمیم   
 حسین بود

 فکر بدي هم  نبود..اگه تنها نمي بودیم بهتر بود ...کمتر فکر مي کردیم ..  
یاد  نه تلویزیون ..ز به بها نه ...امیر حستتین که  همه بودن جز امیر علي و حنا

 حرف نمي زد ...منم به 
ف مي زدم و سعي مي کردم عادي به سختي در مقابل حرفها و سوالهاشون حر 

 ندر بیام 
نزدیب شتتتام بود که امیر علي و حنانه هم اومدن ...یکم خرید کرده بودن ... 

 داشتن کم کم براي 
 عروسیشون که تو تابستون بود اماده میشدن ... 

بعد از سالم و احوال پرسي حنانه ب*ه*ل دستم و امیر علیم کنار امیر حسین 
 ي نشست ..هرکي حرف

 مي زد و همه مشغول بودن که حنانه سرشو بهم نزدیب کرد و گفت : 
  

                    
  
 امیر حسین چرا انقدر ساکته ؟اتفاقي افتاده ؟- 
 نگاهي به امیر حسین انداختم و گفتم : 

این چند روز ه مدام عمل داشتتته ..خستتته استتت ...االنم فکر کنم حستتابي -
 خوابش  میاد که هیچي 

 میگه ن 
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 سرشو تکوني داد و دوباره به حالت قبل نشست  
طاقت نشستن یه جا رو نداشتم ....به بهانه کمب بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه 

 ...اما همین که اونجا 
هم رفتم دیدم حوصله اونجا رم ندارم که حنانه از پشت سر وارد شد و با روق  

 گفت :
 ..کلي چیز خریدم بیا بریم باال خریداي منو نگاه کن .- 
 لبخندي زدم : 
 معلومه که دیگه ..باید  ... زدن ساز عروسي رو شروب کنیم - 

اوه اون که داره زده میشه ..این شما دوتاید که  تو باه نیستید..با امیر علي تازه -
 لباس عروسم 

دیدیم ..هرچند هنوز پستتندمون نشتتتده ..اما قراره تو همین هفته چندتا مدل 
 ...منتدر اونایم که  جدید بیارن

 لباس عروسم انتخاب کنیم  
 -بسالمتي ..- 

دستتتم رو گرفت و به ستتمت خودش کشتتید ..به دنبالش از پله ها باال رفتم 
 ...توي اتاق تب تب خریداشو 

نشتتونم مي داد و درباره اشتتون کلي حرف مي زد..اما من تمام حواستتم پیش 
 صیغه نامه و طرفي بود 

 که نمي شناختمش  
 نانه که متوجه بي حواسیم شده بود  با گله نگاهي بهم کرد و گفت :ح 
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 حواست کجاست ..؟مثل اینکه دارم به تو نشون مي دما- 
 رنگم پرید و با ببخشیدي گفتم : 
 خیلي دیگه از خریدات مونده ؟- 
 لبه تخت نشست و گفت : 
 اره ...تو فکر اینم که از کمب توام استفاده کنم - 
 ت :خنده ام گرف 
 چرا که نه ...هر چي کي بگي در خدمتم ..- 
 بسته ها رو کناري زد و گفت : 
  

                   
  
 بیا اینجا بشین - 

شستم تمام روقش فروکش کرد  شستم ...همین که ن سمتش رفتم و کنارش ن به 
 و غم عالم صورتشو 

 پوشوند 
 یه چیز بگم بین خودمون مي مونه آوا؟- 
 چي؟- 
 خجالت قرمز شد و دستي به صورتش کشید :رنگش از  

خوب چطور بگم ...راستش ..هنوز امیر علیم نمي دونه ..یعني نمي دونم اگه -
 بفهمه ..مي خواد چه 

 واکنشي از خودش نشون بده  
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 کنجکاو نگاهش کردم ..سرشو بلند کرد و خیره تو چشمام گفت : 
 اوا گند زدم ..خیلیم گند زدم - 
 چي شده ؟ - 

صداي از ر سرشو پایین انداخت و با  نگ و روش مي فهمیدم چقدر ناراحته ...
 خیلي  اروم و پر از خجالتي 

 گفت : 
 فکر کنم حامله ام ..- 
 پوزخند زد و به دستاش خیره شد: 
 فکر که نه ... مطم نم ..جواب ازمایش مثبته -- 
 دهنم از تعج  باز موند: 
 یفته اصال فکرشم نمي کردم که این اتفاق ب - 
 به نیم رخش خیره شدم : 
 حاال مي خواي چیکار کني ؟- 
هیچي دیگه باید مراستتمو زودتر بگیریم ..اما این وستتط امیر علي هي میگه - 

 زوده 
سي از این موضوب خبر دار  شه ..دلم نمي خواد ک واي اوا اینطوري خیلي بد می

 بشه ..من حتي روم 
 نشد به مادرم بگم ..این خیلي بده ... 
 چند وقته ؟- 
 دستاشو توي هم گره کرد و روي پاهاش گذاشت و با آهي گفت : 
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 ماه دیگه وایستم که ابرو ریزیه ... -ماه ...بخوام       - 
 خنده ام گرفت ..حرصش گرفت و با مشت به پهلوم زد و گفت : 
 براي چي میخندي؟ ..این وضع من خنده داره ؟- 
 ه گفتم :با همون خند 
 که قدمش خوب باشه  Ϳنه ..ولي خوب ...مبارکه ..ایشا- 
 چي چي قدمش خوب باشه ؟...مي دوني براي چي به تو گفتم ؟- 
 بهش چشمب زدم : 
 البد مي خواي تو خریداي عروسیتو کني منم خریداي سیسموني؟- 
 با عصبانیت بهم خیره شد که ل  پایینمو تند گاز گرفتم و گفتم : 

شوخي کردم ..اما براي چي داري حرص مي خوري؟..خالف شرب  ببخشید-
 که نکردي ..با همسر 

قانونیت بودي  ..حاالم اتفاقیه که افتاده ..نمیشتته کاریش کرد ...حاال مشتتکل  
 کجاست ؟

 مشکل اینجاست که تو باید یه چیزي رو قبول کني - 
 تعج  کردم : 
 من ؟چي رو؟- 
 بلند شد و رو به روم ایستاد: 
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بهت گفته بودم من االن بچه نمي خوام ..همه چیزم رعایت مي کردم ..واقعا -
 نمي دونم ..چرا اینطوري 

سقط کنه ...فقط یه  شنا دارم مي تونه بچه رو  صال ولکش کن ..من یه ا شد...ا
 نفرو مي خوام که 

 همراهم باشه  
 رنگم پرید و گفتم : 
 یش ؟خجالت بکش حنانه ...دو ماهشه ...مي خواي بکش- 
 تندي اومد و مقابل زانو زد و دستامو توي دستاش گرفت : 

شه - ستم بند این بچه با من نمي خوامش ..تو روخدا..نمي خوام اول زندگیم د
 ...تازه ابرومم مي 

 ره ...کلي حرف پشت سرم در میاد 
 دستمو از توي دستاش بیرون کشیدم و بلند شدم و به سمت دیگه اي رفتم : 
  

                   
  

مه ..بهم - بدم .؟.بفه عدا چي  نه ...جواب امیر علي رو ب نا من نمي تونم ح
 نمیگه ...چرا بهم نگفتي.؟.چرا 

رفتي و تو کشتن بچه ام شریب شدي...؟من نمي خوام گ*ن*ا*هش پاي منم 
 باشه ..حنانه باید امیر علي 

 بدونه  
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سال چي چي مي گي براي خودت ..امیر علي از کجا مي خواد ب-  فهمه ...دو 
 بعد یکي دیگه ...

 مگه شهر هرته حنانه ..؟اون حم داره بدونه ...- 
 عصبي به سمت خریداش رفت و از روي تخت برشون داشت و گفت : 
 اصال تقصیر منه که به تو گفتم ..نمي دونستم انقدر ترسویي- 

چه ترستتي؟...چرا درک نمي کني و نمي خواي بفهمي..اون بچه دو ماهشتته -
 .بفهمه ...دیوونه ..
 میشه ...این خیلي بي انصافیه که بخواي تنهایي درباره اش تصمیم بگیري ... 
 بسته ها رو گوشه اتاق  با حرص رها کرد و گفت : 
 ممنون ..نارحت نشو..اما ندرتو نمي خوام ..لطفا هم چیزي به کسي نگو - 
 ناراحت از برخوردش بهش خیره شدم  

 پنجره و به بیرون خیره بود ..از پشت سر رفتم که باهاشدستشو گذاشته بود لبه 
 حرف بزنم و این فکر 

شون  شدم ..دوتا سین  سرش بندازم که متوجه امیر علي و امیر ح سخره رو از  م
 رو در روي هم ایستاده 

 بودن و حرف مي زدن  
 حنانه هم بهشون خیره بود که اروم گفت : 

ست وک پا بیا بریم اونجا...فردا که قرار نیقرار نیست بفهمه ...تو فردا فقط یه ت-
 کاري کني ..تو فقط 

همرام میاي ...شایدم بگه نه  نمي تونم سقطش کنم ...اگه گفت نه ..منم دیگه  
 هیچي نمیگم ..قبوله ؟
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تمام حواستم به امیر حستین بود و امیر علي ...چهرشتون زیاد قابل تشتخیص 
 نبود که بتونم بفهمن دارن 

 رف مي زن که حنانه به سمتم چرخید:درباره چي ح 
 نیاي هم خودم مي رم - 

بهش نگاه کردم ..م*س*تقیم تو چشمام خیره بود...اصال فکر نمي کردم چنین 
 ادمي باشه که درباره 

 جون یه بچه انقدر راحت حرف بزنه و قصد کشتنشو داشته باشه  
شتم فقط همراهت میام ..اما نمي رارم کاري کني ...یعني تا زم-  اني که من پی

 نمي رارم 
صابم  ست ..اع ضایت روي لباش نقش ب شد و لبخند ي از ر نگاهش عوض 

 بهم ریخت و از اتاق زدم بیرون 
..از پله ها که پایین رفتم همزمان امیر علي و امیر حسین وارد شدن ..امیر علي 

 عصبي و امیر حسینم 
 نشستن ..بدتر از اون ..بي حرف دوتاشون دور از هم توي سالن  
  

                    
  

.امیر مسعود که حسابي تنها شده بود با دیدنشون خواست شروب کنه به خنده 
 و شوخي ...و اولین 
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نفري روهم که مي خواستتتت به خنده بندازه امیر علي بود که چنان با واکنش 
 تندي از جان  اون مواجه 

 شد که با ترس تونست فقط بهش خیره بشه ... 
م متعج  نگاهش مي کردم ..در برابر شوخي امیر مسعود که بهش گفته خودم

 بود...نبینم غمبرک زده 
 باشي..با عصبانیت از جاش پریده بود و با داد سر امیر مسعود گفته بود: 
وقتي مي بیني کستتي حوصتتله نداره ...انقدر احمم نشتتو که بخواي مستتخره - 

 بازي دربیاري
نه هم اومد ..امیر علي دیگه واي همه شتتوک زده نگاهش مي کردیم  که حنا

 نیستاد و با همون خشم 
 از پله ها باال رفت  

شده بود که  صورتش قرمز  سابي  سین ...ح سمت امیر ح نگاهمو برگردوندم 
 دستي به صورتش کشید و 

 اونم از جاش بلند شد و رو به من گفت : 
 پاشو بریم - 

ي شتتده ...براي وستتاطت جلو هستتتي خانوم که فکر مي کرد بین برادرا دعوای
 اومد و خواست مانع 

رفتنمون بشه اما امیر حسین به زور راضیش کرد که چیزي نشده و این رفتن از 
 دلگیري و ناراحتي 

 نیست و اونم قبول کرده بود 
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باهاش برم ..همه   باهم هماهنگ کرد که چه ستتتاعتي  نه  قبل از رفتن ...حنا
 حسابي ناراحت شده 

 متوجه حنانه و کارو کرداراش نمیشدن بودن طوري که  
امیر حسینم اونقدر عصباني بود که  توي راه برگشتم جرات نکردم  سوالي ازش 

 بپرسم و ببینم 
 موضوب ازچه قرار بوده  

حاال... عالوه بر استرس فردا که شاید معلوم میشد طرف کیه ...استرس حنانه 
 هم بهم اضافه شده 

شاید باید به امیر ع ستم بگم ... باید به امیر بود... لي میگفتم ..به اونم نمي تون
 حسین مي گفتم ..این 

 بزرگترین اشتباهي بود که حنانه مي خواست مرتکبش بشه  
 *** 

صبح روز بعد ...اول تصمیم گرفتم که همراه حنانه برم و بعد همه چیزو به امیر 
 حسین بگم ...براي 

رم بهش نگفتم ..و رفتن به جاي دیگه همین هیچي درباره اینکه مي خوام کجا ب
 اي رو بهانه 

سه و بدون   شت که چیز زیادي ازم نپر ...کردم ...اونم اونقدر درگیري رهني دا
 من به بیمارستان بره 

نیمي از  راهو طي کرده بودم که  یهو پیغامي از طرف حنانه بهم رستتید...شتت  
 قبل ادرسو برام پیامب 
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 دیم سر ساعت اونجا باشم ..کرده بود و قرار گذاشته بو 
توي پیامکش نوشته بود دیگه نیازي به اومدن من نیست ..ندرش عوض شده و 

 نمي خواد که بچه رو 
 بندازه ... 

این تصمیم ... با اون برخورد دیش  اصال همخوني نداشت ..نزدیکاي ادرس 
 بودم ...با خوندن پیامش ... 

خواد تنهایي کاري کنه که من مانعش  تردید و نگراني به دلم افتاد که نکنه مي
 نشم ...چون بهش 

 گفته بودم که اگه من باهاش باشم نمي رارم  کاري کنه  
  

                    
  

وقتي از ماشین پیاده شدم ..ماشینشو پارک شده جلوي یه ساختمون دیدم ..این 
 ساختمون به 

 هرچیزي شباهت داشت اال مط  .. 
ست شدم  و خوا شیني به نگران  صداي دزدگیر ما ساختمون برم  که  سمت  م به 

 گوشم رسید..چراغاي 
سریع  شین خودش بود...نمي دونم چرا  شدن ..ما شن و خاموش  شینش رو ما

 خودمو عق  کشیدم و 
 پشت یه درخت پنهون شدم تا منو نبینه  
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اما تا همین که خواستتتم منتدرش شتتم ..در پارکینگ ستتاختمون رو به رویي  
 و یه ماشین از  رفت باال

 توش در اومد..ماشیني که خوب مي شناختمش ..
  

سم پي حنانه  ستم راننده رو ببینم ..دیگه حوا شکم زده بود..نمي تون تو جام خ
 نبود... بي اراده پاهام به 

 سمت ماشینم کشیده شد  
باید مي فهمیدم کي راننده این ماشینه ...پشت فرمون که نشستم .. ماشیني که 

 زدیب بود زیر یکبار ن
شروب به حرکت کرد و منم بي  سرعت  م بگیره  رو با دقت زیر ندر گرفتم ... با 

 معطلي .... ماشینمو 
 روشن کردم و به راه افتادم  
وارد بزرگ راه شتتده بودیم که دیدم حنانه داره به گوشتتیم زنگ مي زنه ..مجبور  

 بودم جواب بدم :
 سالم - 
 سالم خوبي ؟کجایي آوا؟- 
 و ماشینم ..تو کجایي ؟ت- 
 دارم بر مي گردم خونه ...- 
 چیکار کردي حنانه ؟- 
 هیچي ...- 
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 مطم ني ؟- 
 اره ..من بعدا باهات تماس مي گیرم - 
 حنانه کاري که نکردي؟- 
 صداش عجی  غری  بود: 
 نترس ... نذاشتم گ*ن*ا*هش پاي تو بیفته ..خداحافظ - 

ید...از این حر کارشتتو کرده از ترس رنگ صتتورتم پر نه  یدم ..نک فش ترستت
 بود..لعنت به من ... چرا افتاده بودم 

 دنبال این ماشین پر رمز و راز که از حنانه غافل بشم ؟ 
  

                 
  

خواستتتم دور بزنم و برگردم که دیدم توي راه فرودگاه هستتتیم ...آني یاد حرف 
 محسن افتادم که گفته 

 د از کشور خارج بشه بود طرف مي خواد دیر یا زو 
اگه این همون ماشین بود یعني داشت مي رفت که از ایران بره ..شماره پالکشو 

 مي دیدم ...اونم براي 
اولین بار ..تنها دلیلم هم براي دیدن و شناختن این ماشین ...عروسکي بود که 

 پشت ماشینش 
 گذاشته بود ... 

شد..دنده رو جا به جا کردم و شین زیاد  شتر کردم ...اما  سرعت ما سرعتمو بی
 شدیدا هم نگران وضعیت 



wWw.Roman4u.iR  2422 

 

حنانه بودم ..گوشتتیمو برداشتتتم و با امیر حستتین تماس گرفتم ..باید زود بهش 
 مي گفتم ..من دیر نرسیده 

ساعت که گفته بود باید اونجا مي بودم پس به این  معنا بود که  بودم اگه همون 
 اون هنوز کاري نکرده 

 حسین مي تونن زودتر جلوشو بگیرن و امیر علي یا امیر  
سین براي حرف زدن داده   صتي به امیر ح شد قبل از اینکه فر تماس که برقرار 

 باشم تند گفتم :
سین .. فکر کنم داره اتفاق ....بدي... مي افته ... باید امیر علي رو از -  امیر ح

 موضوعي مطلع کني 
فتم که یهو تماس پشتتت ستتر  هم ...حرف مي زدم و همه چي رو بهش مي گ

 قطع شد و دیگه صداش 
شغال بود یا مرت  مي  سعي کردم دوباره باهاش تماس بگیرم ..اما یا ا نیومد...

 گفت در دسترس 
 نیست  
 به فرودگاه رسید منم پشت سرش ..هي با ماشین این ور و اون ور مي رفت .. 

سید جلوي یه پارکینگ ..نگهبان ستم گمش کنم ... بالخره ر ماره ش نمي خوا
 ماشینو برداشت و کارتي 

رو به ستتمت راننده گرفت همین که دستتت راننده از داخل ماشتتین براي گرفتن 
 کارت بیرون اومد... رنگ 

 از صورتم پرید... 
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با دیدن یه دست زنونه ظریف ..بدنم سرد شد..ماشینش که به داخل رفت ..یه 
 ماشین دیگه پشت 

ي کارت ..بعدا ازاونا  رفتم تو   ...خیل ستترش رفت تو پارکینگ ...منم با گرفتن
 با فاصله و یه جایي که تو 

شتم  شین گ شم دنبال ما شدم با چ شینو پارک کردم ...پیاده که  شم نبود ما چ
 ..نبود..ترسیدم که  گمش 

 کرده باشم  
اما صتتداي حرکت چرخهایي منو به ستتمت عق  ماشتتین براي پنهون شتتدن  

 کشید
ند ...با قدمهایي محکم در حال کشیدن چمدونش به یه زن الغر و نسبتا قد بل 

 سمت در خروجي بود
ساعت ظریف مچي که به هنگام گرفتن  شه اما با دیدن  شتم خودش با شب دا

 کارت از نگهبان دیده 
 بودم فهمیدم خودشه ... 

هیکلش خیلي اشتتنا بود..پشتتت به من در حال راه رفتن بود که یهو ایستتتاد و 
 ه کیف روي دوشش رو جا ب

 جا کرد .. 
سگکي  سبز با  چیزي که مي دیدم باور کردني نبود..یه چیزاي محو از یه کیف 

 بزرگ . به یاد م مي 
 اومد.. 
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.قبل از پرت شتتدنم توي استتتخر...و ضتتربه محکمي که توي صتتورتم خورده  
 بود...

  
  
  
 این رنگ سبز  و سگگ کیف روي دوشش ....قابل  فراموش کردن نبودن  

گ خارج شد ...قلبم تند مي زد ... بعد از   دقیقه اي بالخره وارد سالن از پارکین
 اصلي شد.. منم 

 پشت سرش ..تمام مدت پشتش بهم بود... 
توي سالن اولین چیزي که نگاه کرد تابلو اعالنات بود...سر جاش ایستاده بود 

 که صداي زنگ گوشیش 
 دم ..در  اومد ..در فاصله  قدمیش توي شلوغي ایستاده بو 

شنیدنش قلبم هري پایین  شناختم و هر بار ...با  شیش رو مي  صداي زنگ گو
 مي ریخت ..با دیدن 

شتتماره رد تماس زد و به راه افتاد و موقع رد شتتدن از کنار ستتطل زباله اي... 
 گوشي رو توي سطل رها 

 کرد  
 دست خودم نبود اشکم مي خواست هر لحده در بیاد  

.گوشتتي رو دیدم ...این گوشتتي رو هم خوب مي از کنار ستتطل که گذشتتتم ..
 شناختم ..داخل چشمام پر 
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 اشب شده بودن  
 امیر حسین حم داشت ..اونقدر بي تاب باشه و اونقدر بهم بریزه  

 داشت به یه سالن دیگه مي رفت که یهو از عق  بازوم کشیده شد
  
 امیر حسین حم داشت ..اونقدر بي تاب باشه و اونقدر بهم بریزه  
 داشت به یه سالن دیگه مي رفت که یهو از عق  بازوم کشیده شد 

و یه راستتت رفتم تو ب*ه*ل کستتي که توي چرخشتتم به عق  دیده بودمش تا 
 خواستم چیزي بگم اروم دم 

 گوشم گفت : 
 هیس ...آروم باش - 
 قلبم مثل گنجشب تندتند  مي زد ...و نفسم با ال نمي اومد 
 ه شد و گفت :به چشماي پر از اشکم خیر 
 دیدیش ؟- 
 یه قطره اشب از گوشه چشمم به پایین فرو افتاد: 
 این امکان نداره امیر حسین ..امکان نداره اون باشه - 
 ناراحت بهم خیره شد: 
 متاسفانه امکان داره - 
  
  
 اون داره میره - 
 امیر حسین نگاهي بهش انداخت : 
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 گیرنش محسن نمي راره ...تا چند دقیقه دیگه مي - 
 شدت اشکم بیشتر شد و سرمو روي سینه اش گذاشتم و گفتم : 
 اخه چرا .؟براي چي ؟- 

و با مکثي ..دوباره ستترمو بلند کردم و چرخوندم  و به رفتن زني که دیگه نمي 
 شناختمش خیره 

شدم ....همونطور که بهش خیره بودم محسن رو دیدم که همراه یه مامور زن از 
  توي جمعیت در اومدن

 و جلوش رو گرفتن ...  
سن به  شد ...نگاه مح شون خیره  ستاد و بي حرکت  به شد و  ای شوکه  یه لحده 

 سمت ما 
چرخید..متوجه نگاهش شد  و اروم سرشو به عق  برگردوند...از طرز نگاهش 

 وحشت کردم ...نه 
گاهش موج مي زد  نه نگران بود ..آرامش خوف انگیز توي ن یده بود... ترستت

 ستم نگاه از تو ...نمي تون
 نگاهش بردارم  

شید رها کرد و  سته چمدونش رو که روي زمین مي ک لبخند به لبهاش اومد و د
 سرشو به طرف 

 محسن برگردوند  
 بازي تموم شده بود...براي همه امون  

 *** 
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من و امیر حسین ساکت پشت در اتاقي که برده بودنش تو... ایستاده بودیم که 
  محسن بیرون اومد  و

 گفت : 
 مي تونید برید تو..البته اگه دلتون بخواد....تا یه ربع دیگه باید ببریمش - 
 امیر حسین اروم و جلوتر از من وارد اتاق شد..من هم پشت سرش ... 

روي صندلي در حالي که پاي راستشو روي پاي چپش انداخته بود نشسته بودو 
 کیفش هم روي 

 ..باز همون لبخندو زد پاهاش گذاشته بود که با دیدنمون  
 محسن عق  تر از ما ایستاده بود که امیر حسین گفت : 
 باورم نمیشه که این کارا ...همش کار تو بوده باشه !!!- 

نگاهي به ستترتاپاي امیر حستتین انداخت ...و  با ارامش کیفشتتو ..ب*ه*ل 
 دستش ...روي صندلي کناریش 

 گذاشت  
 یر ندرش داشتم ...چقدر آرامش داشت خیره ... حرکاتشو نگاه مي کردم و ز

  
  
  
شت و خیره تو نگاه حیرون   شو توي هم قالب کرد و روي پاهاش گذا شتا انگ

 امیر حسین با راحتي و 
 بدون لرزش صدایي گفت : 
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براي اینکه ازت بدم مي اومد....براي اینکه تو باعک نابودي همه چیزیم شده -
 بودي ...براي اینکه انتقام 

 ه بود خواب و خوراکم ...از تو شد
  
 مگه من چه بدي تو حم تو کرده بودم ؟- 
 به حرف امیر حسین پوزخند زد: 

 خیلي دلم مي خواست این داغم تو دلت بنشونم اما انگاري-
  
 نگاهي از گوشه چشم به من انداخت : 

خانومت سگ جون تر از این حرفا بود...اگه انقدر دوسش نداشتي که هي با -
 نار بیاي ... همه چي ک

همه نقشتته هاي من خوب از اب در مي اومد و زندگیت خیلي بیشتتتر از این  
 نابود میشد..

 درست همون بالیي رو مي خواستم سرت بیارم ..که سر من اورده بودي
  
 یه دفعه بهم خیره شد: 

شدي ..وگرنه جون مي دادي که ازت علیه - شقش  سط راه عا حیف که توام و
 .جون اش استفاده کنم .

 مي دادي که بازیچه شي..براي عذاب دادن این ادم نامرد... 
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شور بزرگ  سلح ست  صیغه نامه تا االن باید به د شده ..اون  هرچند هنوز دیر ن
 ...پدر یوسف سلحشور 

..همون عاشم پیشه سابم خانوم دکتر رسیده باشه ...یه صیغه نامه با یه نامه پر 
 طمطراق  از عشم 

 ور..اوه ببخشید..یوسفت بازیهاي تو و سلحش
  

 با خنده به امیر حسین خیره شد و سعي کرد با حرفاش نیششو بزنه :  
 خیلي دلت به زندگیت خوشه ... نه دکتر ..؟-
  
 پوزخند زد: 

اما کاله سرت رفته ..اون هنوز یوسفشو دوست داره ...تو خیلي بدبختي دکتر -
 ...اون از زن ه*ر*زه اولت 

ه ات ... از عشقش حامله بود... اینم از این زنت که به ناچار که نیومده تو خون 
 زنت شد...

  
                 

  
 من و امیر حسین رنگمون پرید و اون شروب کرد به راحت خندیدن 

  
محستتن قدمي به ستتمتش برداشتتت و دستتت کرد تو جی  ب*ه*لي کتش و  

 گفت :
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از اون نامه پر طمطراق    زیاد نخند ...مي ترستتم برات خوب نباشتته ...اگرم- 
 مندورت اینه ...

 پاکت ارسالي رو باال اورد و بهش نشون داد و ادامه داد: 
 که این تیرتم  ...به سنگ خورد -
  

شو فرا  گرفت و خیره به  شم تمام نگاه شد و یه لحده خ خنده اش به اني محو 
 صیغه نامه هیچي 

 نگفت که محسن گفت : 
سوندن خانوم دولت خواه- سي مي دادي  تر سختي نبود...باید به ک ..کار زیاد 

 که انقدر ترسو 
 نباشه ..مهره هاي خوبي رو براي بازیت انتخاب نکرده بودي

  
از اون حالت رو دست خوردن خارج شد و راحت به عق  تکیه داد..احساس 

 مي کردم داره افکارشو 
 مرت  مي کنه که تو نگاه امیر حسین گفت :

  
...باید تالشتتتو تحستتین کرد... ادم زبرو زرنگي هستتتي  مهم نیستتت ستترگرد-

 ..الاقل نسبت به این دوتا 
زرنگتري ...نمي دونم سري قبل ... که کل عکساي توي ب*ه*لي خانوم دکتر 

 و عشقشو براي پدرش 
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گه  که  دی ند  چه وردي زیر گوش اون پیرمرد خو جان  تادم ...این دکتر  فرستت
 صداشم در نیومد..براي همین 

 ن یا نرسیدن این نامه برام اصال مهم نیست رسید
  

-  
 پوزخند بدي زد: 
 گور پدر دکتر و زنش ...حاال به ظاهر هي نشون بدن خوشبختن ...- 
 امیر حسین خیره تو نگاهش گفت : 
 هستیم - 
سوزوندي ؟آتیش زدي -  اوه اوه ...مثال دلمو کباب کردي؟ ...فکر کردي دلمو 

 به جونم 
  

                 
  
 شونه اي باال انداخت : 
 نه جووني ...کوچیکتر از این حرفایي ..خییییلي کوچیب - 

شاید زندگي به ظاهر  خوبتو نتونستم خراب کنم ......اما عوضش زندگي اوني 
 که خیلي دوسش داري 

بازي کردم  با روه روانش  مام هیکلش .... به ت ند زدم  رو خراب کردم ....گ
 عشقي  ...اگه بدوني دارم چه

 مي کنم دکتر ..چه حالي دارم االن من 
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 خنده وحشتناکي کرد و ادامه داد: 

هنوز خبر نداره چه کالهي ستترش رفته ..پستتره احمم دیوونه ...نمي دونم با -
 خودش چه فکري مي کرد 

که انقدر دوسم داشت ...شما مردا هالک یه عشوه زنونه هستید  تا خودتونو وا 
 بدید و عین موم تو 

 دستمون بازیچه شید
  
 حاال داشت با چندش حرف مي زد: 
نا رو ازت مي گیرم ..نمي رارم اب -  قام ستتی باش تو زندانم برم ..انت مطمن 

 خوش از گلوت بره پایین دکتر
 امیر حسین با گنگي اسم طرفو تکرار کرد: 
 سینا؟- 
 سرشو مطم ن تکون داد: 
 همون کسي که ازم گرفتیش - 
 حرف مي زني ...؟ داري درباره کي- 

هموني که زیر پنجوالي طالیت جون داد...هموني که از بي توجهیت ..تموم -
 کرد  و توي بي عرضه 

 نتونستي کاري براش بکني و راحت زیر برگه فوتشو امضا کردي  
 -میشه اسم کاملش رو  بگي که بدونم کي رو کشتم که خودم خبر ندارم - 
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 .زود ادمایي رو که مي کشي از یاد مي بري سینا کاشي..بایدم یادت نیاد..- 
 امیر حسین نگاه ازش گرفت و توي فکر فرو رفت و گفت : 
 اما من چنین کسي رو عمل نکردم ..- 
 پوزخند زد: 
  

                
  

ضي - سین موحد ...یعني توي عو ست ..امیر ح ضات پاي برگه ا نکردي ؟..ام
 که داره حالم ازش بهم مي 

 خوره  
 رم نمي شد ..قدمي به طرفش برداشتم و گفتم :باو 
 ؟-امکان نداره این کارارو تو کرده باشي - 
 با حرفم سرشو به سمتم چرخوند و چند لحده اي بهم خیره موند: 

چرا نداشتتته باشتته ؟..وقتي تو رو با قدرت ...توي استتتخر پرتت کردم ... از -
 خوني که از سر و صورتت مي 

ت مي بردم ..واي که صتتورت دکتر دیدن داشتتت چکید داشتتتم به شتتدت لذ
 ..داشت میمرد..نمي دوني چه 

 عشقي مي کردم اون روز ...حیف که سگ جون بودي و هفت تا جون داشتي  
 شروب کرد به خندیدن ...: 

به استتتخر داري براي - یاط و ل که تو ح مت  مدیم ...دید اون روز یکم دیر او
 خودت خوش مي گذروني 
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بود...چنان کوبیدم تو صورتت که انگار تمام نفرتمو  کوبیده  ..بهترین موقعیت
 باشم ...پرت شدي...اما خر 

 شانس بودي  
بالت و فقط بترستتونتت  ماشتتین بیفته دن با  که  بار دومم یکي رو اجیر کردم 

 ...کاش اونش  با ماشین زیرت 
ند ده میلیون تومن  خاطر چ که ب مایین  فت ...توي این شتتهر پر از اد مي گر

 ضرن ادم بکشن ...هزینه تو حا
 که چیزي نبود...فقط  میلیون تومن ناقابل  
 اهي کشید: 

حیف که نشد..با همه این وجود مهره خوبي بودي...مخصوصا که پشت سر -
 تو و اقبالي کلي حرف در 

شوهرتو از چنگت در اورد...   ساده لوه که  اومده بود....اینا رو اون دختره ابله 
 بهم گفته بود..

که ازت خوشتتش نمي ک ار خیلي ستتتاده اي بود... همراه کردن دختري 
 اومد...مخصوصا که خیلي ساده 

 بود و مشنگ مي زد 
.پیشتتم همه پته هاتو رو اب ریخته بود ...چیز نگفته پیشتتم نداشتتتي ..هر چند 

 خودش این وسط یه 
شقت به این  شورم خراب کنه ...حیف که عمر ع سلح شیطونیاي کرد تا تو و 

 نبود...وگرنه اونم باید تا  دنیا

http://www.roman4u.ir/


 2435 عبور از غبار

شتباه ...و حذف   شید...به خاطر مرگ اون بیمار ..داروهاي ا االن عذاب مي ک
 شدنش از حیطه پزشکي 

فهمیده بودم ..بي ابروي بیمارستتتان شتتده بودي...خیلي خوب میشتتد بازیت 
 داد...شوهر سابقتم که یه 

شم درد نکنه ...به  ست زن خاطر تنفري که ازت ادم احمم تر از خودت بود...د
 داشت ...خیلي خوب حرف 

گوش مي کرد..نفس که میکشیدي...من ازش خبر داشتم ...قدم به قدم که مي 
 رفتي..مي دونستم 

 کجایي ...
  
 پوزخندي زد و ازم نگاه گرفت و  از گوشه چشم به امیر حسین خیر شد: 
  

                 
  

ست مي راره رو مورداي خا- شه د شته جالبي دکتر همی صي ..موردایي که گذ
 ندارن ..یکي مثل آفاق 

سریع به دکتر  شد و براي جمع کردن گند کاریش  سرش حامله  ست پ که از دو
 عاشم پیشه جواب 

 مثبت داد..یکیم مثل تو ...که عاشم کسي بود که زن داشت ... 
 بدون حرکت سر ...فقط چشماشو سمتم چرخوند و لبخند بدجنسي زد :: 
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شي...نه ؟تو یکي حال منو  روزي که- شیده با یوسفت مرد... خیلي باید درد ک
 باید خوب 

صیغه   شیدم ...تو که زن  شتم ...چقدر زجر ک بفهمي..بفهمي که چقدر درد دا
 ایش بودي ....

یده   ید درد کشتت با یا بیشتتتر  یا و تو ب*ه*ل مه هم آ*ه*و*شتت با اون ه تو 
 باشي...دختر...!!!

صبح نکر شبایي که باهاش  ستي ..موقع ازدواج با دکتر هنوز چه  ده بودي...را
 دختر بودي ؟؟؟...دکتر 

عج  مرد بزرگواریه ...شتتایدم خیلي بي غیرته که به این چیزا اهمیت نداده و  
 گذاشته تو زنش بشي

 با خنده به امیر حسین خیره شد...رنگ صورتم به شدت پرید 
حال اصتتلي رو کي کردم ..؟کي خیلي خیلي- ما مي دوني  نب  ا دلم خ

 شد؟اونقدر که حاضر بودم بازم 
 این کارو تکرارش کنم ؟ 
تنفري تو وجودم نبود...فقط مبهوت شخصیتي  شده بودم که  حس انتقام تمام  

 وجودشو پر کرده بود:
روزي که فهمیدم دکتر اقبالي  یه پاکت به دستتتت رستتونده ...یه پاکت مهم -

 ..که مي تونست ابروي از 
اره برگردونه .....و این چیزي نبود که من و یا اون کستتي که دستتت رفته ات دوب

 این بال رو سرت اورده بود 
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بذار تو حستترتش بموني  یدیم ... که کي بود و چطوري فهم ند  ما بخواد ...ب
 ...بموني و باز عذاب 

 بکشي...عذاب کشیدنت برام لذت بخشه ... 
 کشه ...چون وقتي که عذاب مي کشي ...دکترم پا به پات عذاب می 

 من و امیر حسین واقعا نمي دونستیم با کي طرفیم که با لذت ادامه داد:  
 وقتي بود که اون چاقوي بزرگ درست رفت توي پهلوت .... - 
 ریز شروب کرد به خندیدن ...و سرشو تکون داد: 
ست بدم -  شم از د ستم ..یه لحده ا صحنه هیجان انگیزي بود...نمي تون چه 

... 
بار دکتر  گه رمقي براش این  که دی یدم  مه ُمرد ....مي د ناي واقعي کل به مع ..

 نمونده ...مي دونستم 
 ضربه کاریه ...چون خودم خواسته بودم دقیقا بزنن همونجا... 

...اون روز خودم پشتتتت فرمون بودم ...قصتتتدم اول دزدیدن کیفت بود... اما 
 بعد...با دیدن روقاي دکتر براي 

 ض کردم ..پدر شدنش ...نقشه امو عو 
 گفتم چنان بزننت که بچه اي باقي نمونه ...مرده اي هم که مردي ..بهتر 

الحم و االنصتتاف کارشتتونم تمیز تمیز بود...خون ریخته شتتده کف خیابون 
 ..رنگ و روي زردت و صورت مثل 

مه ي اون روزاي پر از   مام دردام ...مرحم ه گچ دکتر ...شتتتده بودن مرحم ت
 دردم 
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شبو به تنهایي  ست ...تمام  شدم بچه اي دیگه در کار نی همون روز که مطم نم 
 براي خودم جشن 

 گرفتم ...اونقدر زدم و ر*ق*صیدم که دیگه ناي ایستادن نداشتم ... 
 ناراحتیتون باعک خوشحالي من بود...

  
 محسن که به در تکیه داده بود  ازش پرسید: 

شم مي کني ؟ب- ستي انجام بدي؟ ...به جرمایي االن به چي ع ه کاري که نتون
 که باعک میشن 

 بهترین سالهاي عمرتو تو زندان باشي؟به چي ؟
  
 فقط با لبخند به محسن خیره شد که امیر حسین گفت : 
 من هنوزم چنین شخصي رو به یاد نمي یارم ...- 
 به امیر حسین نیشخند زد...امیر حسینم بهش پوزخند زد و گفت : 
ش  همه چي رو بهش گفتم ...بنده خدا باور نکرد...باهام دعوا کرد.... از دی- 

 تو طرفداري کرد 
 لبخند تلخي به لبهاي امیر حسین اومد: 
تا صبح ده بار باهام تماس گرفت و هي التماس کرد که بهش بگم دارم دروه - 

 مي گم 
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 زدي اگه خوشتتحالت مي کنه و دلتو خنب ....باید بگم ...ضتتربه خوبي بهم
 ...وقتي براردمو شکستي ... 

 یعني منو شکستي ...حم امیر علي انقدر نامردي  و بي حیایي نبود.. 
حم کستتي که انقدر دوستتت داشتتت ..اونقدر دوستتت داشتتت که به خاطر تو  

 نزدیب بود منو بزنه 
که من  قام کستتي  خاطر انت به  که  باشتتي  ید خیلي ادم کثیفي  با ته تو  الب

 ي نمیشناسمش ..حاضر بش
سي عقد کني که نمي خوایش  شي با ک ضر با تن به هر کاري بدي ...حتي حا

 ...بعدم تمام 
 احساساتشو به بازي بگیري .. 

بهش زنگ زدم تو راهه ...نمي تونم االنم بگم مي تونم حالشتتو درک کنم یا نه 
 ..و خداروشکر مي کنم 

 که من االن جاي اون نیستم ... 
 حنانه یه دفعه عصبي شد: 

دتو از گ*ن*ا*هت تبرعه نکن دکتر ....اون شتتت   توي بیمارستتتان )( خو-
 ....یادت نیست ..خرداد سال )( بود 

...واقعا یادت نمیاد؟...اون شتت  گرم لعنتي که یه پزشتتب درستتت درمون تو 
 بیمارستان نبود....اون شبي 

 که تصادف شده بود و کلي مجروه اورده بودن بیمارستانتون  
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تازه بعد از شتتکایتمونم رفتي واز اون دکتري که داروي اشتتتنباه تجویز کرده بود 

 حمایت کردي  و اخر ما 
شتتدیم گ*ن*ا*هکار  که چرا به دکتر تهمت زدیم .؟..اونشتت  وقتي با عجله 

 رفتي تو اتاق عمل ..سینا داشت 
درد میمرد ...دستتت به هیچ کاري نزدي و گذاشتتتي اخرین دقایم عمرشتتو با 

 تموم کنه ..بعدم گفتي تموم 
که زیر برگه  حاال مي خواي بگي نبودي ؟..تو نبودي  حت ... کرد ...خیلي را

 اشو امضا کردي و گواهي 
 فوت صادر کردي جناب دکتر امیر حسین خان موحد؟ 
 این تو بودي که  دو دستي نامزد منو بردي زیر خاک ... 
 پرید: صداي جیغش کل اتاقو گرفته بود...از جاش 

سر قبرش - ست این زن عوضیت مي مرد و تو باالي  اخ که چقدر دلم مي خوا
 ضجه مي زدي...  تا تموم 

نام زده بودم تالفي بشتتن ..عوض تویي..  که براي ستتی هاي  جه  اون ضتت
 ک*ث*ا*ف*ت تویي که راحت با جون ادما 

 بازي مي کني
  
 :رنگم پریده بود هیچي نمي تونستم بگم که امیر حسین گفت  
 سینا کاشي ...!!!- 
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 لبخند ناراحتي روي لبهاي امیر حسین نشست : 
 حاال یادم میاد...اما اون ش  من تو رو اصال ندیدم - 
 چونه حنانه مي لرزید: 

اره من رفتم تو اتاق عمل ...من رفتم باال ستترش ...اما قبل از هر کاري اون -
 تموم کرده بود...پزشکم 

 یه جاي دیگه بود  تقصیري نداشت ...اشتباه از 
 حنانه طاقتشو از دست داد: 

شو پر کرده - ستان بودم و همه چي رم دیدم ..خودم فرم پذیر ش  بیمار من اون
 بودم ... خودم همراهش 

شکلي نبود...ناچارا اوردیمش اون بیمارستان ...چون حالش بد  بودم ...هیچ م
 شده بود و باید زودتر مي 

 انقدر دروه نگو دکتر قالبيرسوندیمش بیمارستان ..حاالم  
 تو فرمو پر کره بودي ؟- 
 اشب تمام صورت حنانه رو پر کرده بود: 
 اره من ..چون من از صبح رسونده بودمش بیمارستان - 
 لبهاي امیر حسین از تعج  کمي نیم باز شد: 

سیت داره اونم به اون - سا ستي نامزدت ح تو چطور نامزدي  بودي که نمي دون
 ...تو  داروهاي قویي

شته بودي و هیچ گزینه اي رو تیب نزده بودي ..اونقدرم  توي فرم هیچي رو  ننو
 دیر اورده بودینش 

 بیمارستان که اصال نمیشدم براش کاري کرد 
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 پلکهاي حنانه تند تند بازو بسته مي شد: 

تقصتتیر از تو بود ..پزشتتب با توجه به ستتوابم بیمار دارو تجویز کرده بود و تو -
 تو فرم ننوشته  هیچي

 بودي..خودم چند بار اون فرمو زیرو رو کردم  
 حنانه داد زد: 
 داري دروه مي گي ...اشتباه خودتو به گردن من ننداز..- 

اخه چه دروغي ..؟.اون پزشتتب تبرعه شتتد چون تقصتتیري نداشتتت ...اون -
 بدبخت از کجا باید مي تونست 

 اقا سینات حساسیت داره ؟ 
 ونده بود..امیر حسین با پوزخند بهش گفت :دهن حنانه باز م 

تو..توي تمام این ستتالها. ..... بخاطر اشتتتباه خودت .... منو گ*ن*ا*هکار  -
 کرده بودي.؟!!!گ*ن*ا*هکار کرده بودي 

 و نقشه کشیده بودي ؟ 
 صداي حنانه مقطع و بریده بریده شده بود: 
 تو اونو کشتي ....اینو مطم نم - 

شد م- شب ار ضا مي کردم تنها پز ن بودم براي همین من باید پاي برگه فوتو ام
 ...منم امضا کردم ...و تو 

 ... فقط به خاطر یه اسم .. منو گ*ن*ا*هکار کردي ؟ 
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چونه اش به شدت شروب به لرزیدن کرد  که همزمان امیر علي با چهره اي زرد 
 و داغون ... اروم از 

 کي اونجا وایستاده بودپشت در وارد اتاق شد..معلوم نبود که از  
حنانه با دیدنش رنگ باخت و قدمي به عق  رفت ...امیر حستتین با نگراني  

 بهش خیره شد 
حنانه سعي کرد بره تو الک بي خیالي و بي محلي به همه امون ...اما اینا اصال 

 براي امیر علي که 
 بحسابي شکسته شده بود مهم نبودن ..چون اونقدر به سمتش رفت که تنها ی

 قدم شده بود فاصله 
بینشون ..همه ساکت بودیم که امیر علي با صدایي گرفته ..با صدایي که توش 

 پر از حرف بود از حنانه 
 پرسید: 

 فقط به خاطر انتقام زنم شدي ؟...یعني همه اون ...-
  

سر هم به زبون  شت  تو اون همه  بهم ریختگي رهني... قادر نبود کلمات رو پ
 بست  بیاره ...چشماشو

 و باز کرد: 
همه اون خنده ها..شتتوخیا...ستتر به ستتر گذاشتتتنا... همه اش فیلم بود؟تنها -

 براي اینکه برادرمو نابود 
 کني ؟تو که انقدر تمیز نقشه کشیده بودي...پس چرا منو نابود کردي ؟ 
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قفستته ستتینه حنانه اروم باال و پایین مي رفت اما به عنوان یه زن مي فهمیدم که 
 ر امیر علي در براب

 نمي تونه سنگ باشه و بي توجه ... و فقط داره نمایش بازي مي کنه  
  
  
 یعني التماس به استادم ... براي کار تو مطبمم ...طبم نقشه قبلیت بود...؟- 
شنایش با امیر علي زده بود افتادم و فهمیدم همه   ستاني که حنانه درباره آ یاد دا

 اش دروه بوده ...
 ي بند اومده بود:نفس امیر عل 
 چطور دلت اومد حنانه ؟...من که انقدر دوست داشتم - 
 چشماي حنانه پر اشب شد و لبهاشو محکم بهم فشار داد تا اشکاش در نیاد 
 هر دو سکوت کرده بودن  
امیر علي نگاه ازش گرفت و چند قدمي با تحیر ..با اشتتفتگي  عق  رفت ...  

 همه نگاهمون بهش بود 
اومده بود از این همه شوک...  بدون نگاه کردن به حنانه اب دهنشو زبونش بند 

 قورت داد ..کمي که 
 گذشت در حالي که هنوزم نمي دونست واقعا چي شده .. 

شد ..ماتش برد به اون حلقه اي  که هیچ وقت از  ست چپش خیره  یه دفعه به د
 تو انگشتش درش 

 نمي اورد ... 
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سکوت نهفته اتاق ...پوزخند عذاب دهنده اي کنج لبش جا خوش کرد و  توي 
 سر انگشتاي دستشو باال 

اورد  و توي دست راستش گرفت ...انگشتاي دستش مثل امیر حسین کشیده  
 و خوش حالت بودن ..

توي اون نگاه خیره به حلقه ..نمي شتتد فهمید چي داره تو رهنش مي گذره که 
 توي یب چشم بر هم 

شو گرفت  و به آرو  صمیم شروب به جابه جایي و چرخوندن حلقه زدني ت مي  
 توي انگشتش کرد ...

حلقه خوب جا خوش کرده بود که به این راحتیا در نمي اومد ..اما بالخره در  
 اومد 

...توي اون نگاه یخ زده ستترد..این حلقه دیگه هیچ ارزشتتي براي صتتاحبش 
 نداشت .

  
انه افتاد ..رنگش وقتي که حلقه کامال از انگشتتتش خارج شتتد ..نگاهم به حن

 پریده بود ..و خیره به امیر 
 علي نگاه مي کرد  .. 
امیر علي به حلقه  خیره شتتد و لبخند تلخي رو لباش نشتتستتت ... هر دو کنار  

 میز ایستاده بودن 
حنانه م*س*تقیم بهش نگاه مي کرد و امیر علیم به حلقه تو دستتش که بالخره 

 ازش دل کند و با کوه 
 شش سنگیني مي کرد حلقه رو بدون خشمي ..باري که رو دو 
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ما بین خودشون روي میز گذاشت و خیره به حلقه با لبخند ناراحت کننده اي   
 گفت :

 نابودم کردي - 
چونه حنانه مي لرزید و نگاه از امیر علي که دیگه چیزي براي از دستتت دادن  

 نداشت نمي گرفت 
  
  
 .. حالم رو دگرگون کرده بودلبهاي بي رنگ امیر علِي همیشه خندون . 
سمت   ست به  ستوار نبودن خوا شو برگردوند و با قدمهایي که دیگه ثابت و ا رو

 در بره که حنانه گفت :
 من نمي خواستم اینطوري بشه - 
امیر علي پلکهاشتتو محکم بهم بستتت و باز کرد و به راهش ادامه داد که من  

 تندي از حنانه پرسید:
 د؟قضیه بچه هم دروه بو- 
 رنگش حسابي پرید : 
 اگه دروه بود پس قصدت از کشوندن من به اونجا چي بود؟- 

شو پایین انداخت و چیزي نگفت که  سر شت ... حنانه  ستاد و برگ امیر علي ای
 امیر علي با تعج  از من 

 پرسید: 
 بچه ؟- 
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 چقدر دلم براي امیر علي مي سوخت : 
 ش باید االن دو ماهش باشه اگه بچه اي تو کار باشه ... به گفته خود- 

دهن امیر علي باز مونده بود که زني وارد اتاق شتتتد و اروم دم گوش محستتن 
 چیزي گفت ... محسن 

 قدمي بهمون نزدیب شد و گفت : 
 باید ببریمش - 

ست ...نگاه امیر علي مرت  از  شو ب ستا ستبند د سمت حنانه رفت و با د زن به 
 صورت حنانه به سمت 

اثاري از برامدگي نداشتتت در رفت و اومد بود .بدتر از قبل شتتکمي که هنوز  
 رنگ باخته بود

ستاده بود...نه من  سر جاش ای شوک زده  وقتي حنانه رو بردن ..امیر علي هنوز 
 ...نه امیر حسین جرات 

 حرف زدن نداشتیم ... 
از واکنش بعدي امیر علي مي ترستتیدیم ..براي همین با ستتکوت کمي بهش 

 به خودش  فرصت دادیم تا
 بیاد  

به از چند دقیقه سردرگمي ...در حالي که فکر مي کردم اصال حضور ما رو در 
 اطراف خودش حس نمي 

 کنه به سمت در خروجي به راه افتاد 
دوتامونم نمي دونستیم حرفي براي دلداري به امیر علي بزنیم ..امیر علي عالوه 

 بر اشفتگي... توي 
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 شوک هم فرو رفته بود 
 حسین همراه محسن اومده بود و ماشیني همراهش نبود امیر 
  

           
  

شو  ست سر د شت  سین از پ شین خودش رفت که امیر ح امیر علي به طرف ما
 روي شونه اش گذاشت 

 و گفت : 
 بیا ما مي رسونیمت - 
 امیر علي چند ثانیه طوالني به چشماي امیر حسین خیره شد و گفت : 
 تونم خودم برم ...من حالم خوبه ... مي - 
 مطم ني ؟- 
شخص بود تو   شو از توي جیبش در اورد ...م سوئیچ شو گنگ تکون داد و  سر

 حال خودش نیست ... 
شن   شین رو رو ست .. بدون کوچکترین مکثي ما ش شین ن وقتي رفت و تو ما

 کرد و به راه افتاد...
شم دوخته چ با رفتنش برگشتم و به امیر حسین خیره شدم که به رفتن امیر علي 

 بود ..:
 دیگه فکر نمي کنم چیزي ازش باقي مونده باشه - 
 هنوز نگاهش به ماشیني بود که حسابي ازمون دور شده بود: 
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 از سکوتش مي ترسم آوا- 
 کامل به سمتش برگشتم ..دستشو تو جی  شلوارش فرو برد: 
 اگه قضیه بچه جدي باشه ..نمي دونم مي خواد چیکار کنه - 
 گران امیر علي بود که من گفتم :به شدت ن 
 هنوزم نمي دونم قصدش از اینکه به من چنین حرفي زد چي بوده - 
 بهم خیره شد: 
 بهتره زودتر بریم خونه ..نگران امیر علیم - 

 *** 
جلوي خونه که ماشینشو دیدیم خیالم راحت شد که جاي دیگه اي نرفته ...اما 

 این خوش خیالي با 
 جاشو از راحتي به نگراني داد..ورود به خونه ... 

سعود و چندتا از خدمه ...تو طبقه باال با نگراني و ترس  ستي خانوم و امیر م ه
 مقابل در باز اتاق امیر 

 علي ایستاده بودن ..من و امیر حسین قدمهامونو تند کردیم .. 
زماني که به جلوي در اتاقش رسیدیم با تعج  به داخل اتاق خیره شدم ..امیر 

 ي با موهایي اشفته عل
و خشم توي صورتش مالفه و رو تختي ها رو از روي تخت به پایین مي کشید  

 و زیر پاش لگد کوبشون 
 مي کرد.. 
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به طرف   وقتي که روي تخت .. جز  یه خوش خواب ...چیز دیگه اي  نموند 

 پرده هاي اتاق رفت  
سمت پ  ضي گوشه اي  از پرده رو با قدرت به  شید...چوب پرده ..تو  بع ایین ک

 جاها با میخ از جا کنده 
 شد و پرده رو با یه حرکت تا نصفه از چوب پرده خارج کرد 

  
نماي اتاق حستتابي بهم ریخته بود....نمي دونستتت از کجا شتتروب کنه ... به  

 سمت کمد دیواري رفت 
سختي درشون اورد  سارو جمع کرد و به  شو برد تو و همه لبا ستا  ...به سمت د

 تراس بزرگ اتاقش 
 رفت  

شو ها  سارو به داخل باه پرت کرد... حتي ک قلبم دیوانه وارد مي زد...  همه لبا
 رو هم خالي کرد و هر 

 چي که از ان حنانه  بود رو  به داخل باه پرت کرد  
..هستي خانوم چشماش پر اشب بود و امیر مسعود رنگ پریده بهش نگاه مي 

 ین کرد که امیر حس
 همه امونو کنار زد ...داخل اتاق شد و با احتیاط بهش نزدیب شد: 
 داري چیکار مي کني امیر علي  ؟- 
 عصبي به امیر حسین خیره شد و گفت : 
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 بوي اینجا داره حالمو بد مي کنه ...- 
و یهو سر یکي از خدمه که با وحشت همه چي رو نگاه مي کرد داد زد و گفت  
: 

دي؟ ...همه اي این پرده ها و روتختي رو ببر بستتوزن ..یا چرا اونجا وایستتتا-
 بندازشون سطل اشغال ..یه 

 جایي بندازشون که جلوي چشمم نباشن ... 
هر چي که ستتلیقه اونه از اینجا جمعش کن ...زودتر که بوش داره خفه ام مي  

 کنه 
سلي  شوهاي ع سینو رها کرد و به طرف ک شدم ..امیر ح با ناراحتي بهش خیره 

 رفت و یکیشو کامل در 
 اورد .....هیچ کدوممون جرات نزدیب شدن رو نداشتیم  

تمام محتویات داخل کشتتو که شتتامل لوازم ارایش و عکستتاي خودش و حنانه 
 بود رو از تو تراس به پایین 

 پرت کرد  
 امیر حسین نگران تند جلوشو گرفت و به عق  کشیدش و گفت : 
 نکن امیر علي ...- 
 لوي ریزش اشکهاي مردونه اشو گرفته بود:به سختي ج 
فقط بره دعا کنه که حرف اخرش دروه باشتته ..وگرنه خودم با همین دستتتام - 

 خفه اش مي کنم ..
 داد زد: 
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 با همین دستام ...- 
 اشکم در اومده بود...: 

ادمم انقدر پستتت و عوضتتي..؟.حالم از حماقت خودم بهم مي خوره ..اخه -
 ر خامش شدم ؟....اخه چطو

 چطور ؟...چطور نفهمیدم انقد ر عوضیه ؟ 
 اروم باش امیر علي- 

کار کرد ؟داغونم کرد امیر - هام چی با باشتتم .؟.نمي بیني  چي چي رو اروم 
 حسین ... داغون ....حاالم 

 تورخدا همه اتون برید بیرون ...هیچ کسو نمي خوام ببینم ... 
.عق   رفت و لبه تخت نشست ..سرشو خم تلو تلو خوران و عصبي ..عق  .

 کردو  صورتشو با کف دو 
 دستش پوشند  و با صداي بغي داري گفت : 
 تو رو خدا برید بیرون ..برید تا ببینم با این بدبختیم  باید چیکار کنم - 
سرش   شت  شد ..زماني که درو پ سري تکون داد و از اتاق خارج  سین  امیر ح

 اهسته بست 
یون به طرف اتاق حسام خان رفت ..امیر مسعود هم ..ناراحت هستي خانوم گر

 و غمگین بي حرف در 
 اتاقشو باز کرد و رفت تو  
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 خدمه هم پایین رفتن و منو امیر حسین تنها موندیم که با نگراني گفت : 
 خدا کنه قضیه بچه واقعیت نداشته باشه ..داره دیوونه میشه - 
 سرمو پایین انداختم : 

دروه گفته باشتته ...اون به من گفت ...مي دونستتت که امروز مي فکر نکنم -
 خواد بره ...مي خواست تیر 

خالصو بزنه ..اونم  با بردن بچه امیر علي ..براي همین مي خواست یه نفر این 
 موضوب رو بدونه ...اما 

شوندن منم به اونجا یه  ست از اب در نمیان ...ک شه هاش در ست نق نمي دون
 جور بازي  نقشه بود ...یه

 دادنم ... 
 یه دفعه یاد صنم افتادم : 
 صنم رو هم گرفتن ؟- 
 گنگ بود اما سرشو تکون داد و گفت : 

سته - سرش رفته ..تا امروزم نمي دون به همه چي اعتراف کرده ...اما اونم کاله 
 حنانه عروس این 

صنم که از تو متنفر شون خیلي اتفاقي پیش اومده .. شنای ست و ا وده ب خانواده ا
 همراه حنانه میشه که 

صنمو  شته ...  شو به تو بزنه ...حنانه ام که دنبال یه ادم احمم مي گ ضربه ها
 بهترین مورد دیده ..و 

 دست به کار شده  
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تمام اون تماسا ..تغییر صداها... کار دوتاشون بود...صنمم خواسته ناخواسته 
 تمام مدارکي که سهند 

 قدیم حنانه کرده بود...بهش داده بوده رو دو دستي ت 
  

            
  

یه چیزایي  یده بود.. کل بگیره فهم که چیزي بین من و تو شتت بل از این نه ق نا ح
 بینمون هست ...بخاطر اینکه 

وقتي تو رو براي اولین بار دیده بود..ندرشو درباره تو ازش پرسیدم ...اخه دختر 
 خیلي صمیمي و 

 تش دادم براي اجراي نقشه هاش ..خونگرمي بود..اونجا بود که اتو دس 
وقتي یادم میاد تو همه این ماجراها بوده و از نزدیب شاهد بهم ریختنامون بوده 

 ....اعصابم بهم مي 
 ریزه .. 
ستم   صال نمي تون ستخر..ا شگاه ..عید... افتادنت تو ا سي.. تو ارای روز عرو

 بهش شب کنم ...!!!
 اه نمي کرد و با گوشتیش به گوشتیهکارش خیلي تمیز بود اگه دولت خواه اشتتب

 اون زنگ نمي زد امکان 
نداشتتتت شتتناستتتایي بشتتته ...محستتن تمام خطاي خانواده رو کنترل کرده 

 بود...شماره همه امونو داشت 
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صنم به   شکالت ..حنانه رو گرفته بودن ...و  سخت بود باور همه این م چقدر 

 همه چي اعتراف کرده بود...
شتم  شي ندا صال حال خو سین ا شاید من و امیر ح ...با فهمیدن همه ماجرا ..

 راحت شده بودیم ..اما 
 عوضش ...زندگي یه نفر دیگه از هم پاشیده  شده بود... 

نابود شتتتده  ناحم  به  که  امیر علي بي گ*ن*ا*ه ترین فرد این میون بود 
 بود...زندگي که تو رویاهاش بود ..حاال 

 دیگه وجود نداشت ... 
یرو گردن کسي بندازم ...اصال معلوم نبود مقصر اصلي کي نمي تونستم تقص 

 هست ..
شتتاید با گذشتتت زمان همه این زخمها التیام پیدا مي کردن ...اما با تلنگري به 

 خودم مي دونستم امیر 
علي ادمي نیستتتت که به این راحتیا همه چي رو فراموش کنه ...و بي خیال از 

 همه چي رد بشه 
  

 *** 
                                                                                                                            

 یب سال  بعد: 
چهره اي به ظاهر اروم و مطم ن داشتتتم ..قدمهامو محکم بر مید اشتتتم و مي 

 خواستم سریعتر به 
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 جایي براي تخلیه خودم برسم .. 
ستام بو شتم تنها این د شم ...نمي را شون توي جی  روپو دن که با مخفي کردن

 کسي متوجه 
 لرزششون بشه ..بخش جراحي رو رد کردم و وارد بخش خودمون شدم ... 

سینو  دیدم که با چند  سرمو بلند کردم ....  امیر ح شلوه بود ..تا  سبتا  بخش ن
 نفر از بچه ها نزدیب 

 استیشن ایستاده بودن  
اد...همه چي رو از تو نگاهم خوند..دو  ستته قدمي اتاقش نگاهش تا به من افت

 اب دهنمو قورت دادم و 
 سریع  تو اتاقش رفتم .. 
  

            
  

به ستتمت تخت معاینه و پشتتت به در ایستتتادم و با رنگ و رویي پریده ..اروم 
 دستامو از توي جی  روپوشم 

شتم ..مي لرزیدن  شون دا شمام نگه ا ...چند بار تند پلب در اوردم و مقابل چ
 زدم که در بسته شد و من 

 با وحشت به سمت در برگشتم ... 
خنده شیطنت باري  رو لباش نقش بسته بود و بهم نگاه مي کرد که دیگه طاقت 

 نیوردم و به سمتش 
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 قدمهامو  تند کردم و  به محي رسیدن بهش دستامو دور گردنش انداختم ...  
 که  زدم زیر گریه ....سرم به سینه اش نرسیده بود  
 وقتي این حرکت رو ازم دید...تن صداش رو جدي کرد و گفت : 
 خجالت بکش - 

راستتتت مي گفت ...باید خجالت مي کشتتیدم ..براي همین دستتتامو بدون 
 کوچکترین مکثي از دور گردنش 

 جدا کردم ... قدمي به عق  رفتم و با سري سرافکنده گفتم : 
 م ندارم ؟اولین بار بود..یعني ح- 
 بازم جدي بود: 
 نه که نداري- 

شم  سعي کردم محکم با شمم پاک کردم و  شکو از زیر چ لبهام لرزید و زود ا
 ...سرمو بلند کردم و تو نگاه 

 جدیش گفتم : 
وسطش فشارش افت کرد...دست و پامو گم کردم ...اما زود خودم پیدا کردم -

 و با همه اون چیزایي که 
 ملو تموم کردم یادم داده بودي...ع 
 یهو وجودم پر از روق شد: 
 باورت میشه .؟.االن داره نفس میکشه و زنده است - 
 جدي تر از قبل پرسید: 
 مگه قرار بود بمیره ؟- 
 جلوي خنده امو با گاز گرفتن ل  پایینم  گرفتم و تند گفتم : 
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 نه دکتر - 
 توي رفتار عجی  و غریبم مونده بود : 
 ندي هم گریه مي کني؟حاال چرا هم مي خ- 
 شونه اي باال دادم : 
  

             
  
گریه ..براي اینکه اولین باره که تنهایي یه عمل تموم مي کنم ..و جون یه نفرو - 

 نجات مي دم 
..خنده امم براي اینکه منتدر بودم کلي قربون صدقه ام بري  و  بهم افرین بگي  

 که زدي تو برجکم 
 کردي ؟ مگه کار خیلي شاقي- 
 نه دکتر- 
 پس این انتدار زیادیت براي چیه ؟- 
شتم  از داخل با خنده گاز گرفتم و   سترس عمل رو دا لپمو در حالي که هنوز ا

 گفتم :
 براي اینکه همسرمي دکتر ..وظیفه اته که قربون صدقه ام بري - 

بالخره از پشتتتت اون نقاب جدیش در اومد و به خنده افتاد و با حرکت ستتر 
 شتاي  دو دستش به انگ

 سمتم ... بهم اشاره کرد برم طرفش  
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خنده  به لبهام اومد ...دندونهام نمایان شتتدن و بي معطلي به طرفش رفتم  و 
 توي ب*ه*لش جا گرفتم که 

 گفت : 
 از رنگ و روت تشخیص دادم که دیگه نفست باال نمیاد- 
 صداي خنده ام بلند شد: 

سرمون دا- شتي  د بزني و غر غر کني ..چرا که هر کي تو سر اتاق عمل حم دا
 اتاق عمل یه چیزي 

 مي گفت ..مي رفت رو اعصابم ...مي خواستم خفشون کنم  
 حاال اون بود که صداي خنده اش توي گوشم بود: 
 حاال چي ؟بازم دوست داري  عمل کني ؟- 
 سرمو مطم ن تکون دادم : 

اومد از تو اتاق عمل  هیجان انگیزه ..معرکه استتتت امیر حستتین ..دلم نمي-
 بیرون بیام ...اخه اولین باري 

 بود که همه چي تحت کنترل و ندارت خودم بود 
حاال مي فهمم چرا انقدر دوست داري تو اتاق عمل  باشي و هي جراحي کني 

 ...چرا که خودش یه 
 دنیاي دیگه است  
 لبخندي زد و گفت : 
 ي که منو از یادت ببريهي مواظ  باش ..توي این دنیا زیادي غرق نش- 
 بي غل و غش زدم زیر خنده : 
 تو که جز موارد الینفب زندگیم هستي که نمي تونم از رهنم محوش کنم - 
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 توي ب*ه*لش منو بیشتر به خودش فشار داد : 

 حاال ندر تون چیه خانوم دکتر ..براي برنامه فرداتون یه عمل دیگه بندازم ...؟-
  
 ت عمل ...هول کردم و سریع سرمو از روي سینه اش برداشتم و گفتم :تا گف 
 تو چرا انقدر بي رحمي ؟- 
 متعج  نگاهم کرد و گفت : 
 همین االن خودت گفتي دنیاییه !!- 
صله -  سه روزي بینش فا شم نمي زنم ...ولي تورخدا یه دو  گفتم ... اره ..زیر

 بده تا استرسم کم بشه 
 چشمام :اخم کرد و خیره تو  

براي رئیس بخش تعیین تکلیف نکن ....اگه قرار باشه براي ارامش استرس تو -
 یا بقیه بینش ...هي 

 فاصله بذارم .... پس مریضا چي میشن ؟ 
 راحت جواب دادم : 
 تو هستي دیگه - 
 با ناباوري بهم خیره شد که زدم زیر خنده  و گفتم : 
 ت شبم وایستم ...هر چي شما بگین دکتر ...حتي حاضرم شیف- 
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 خنده شیریني کرد و نوک بینیمو کشید و گفت : 
سر -  ضات  سه ..برو و مثل یه خانوم دکتر همه چي تموم به مری بدو... تنبلي ب

 بزن 
 گاهي وقتا از این حد جدي بودنش کفري مي شدم : 
 چرا بین من و دیگران فرق نمي راري ؟..بابا ...من زنتم .. زنت ...- 

 م  همسرت ..همسر نه ..بگیم رفیقت ...زن نه ..بگی
  
 با خنده و به زور منو از خودش جدا کرد و گفت : 
 چون زنمي دارم این همه بهت محبت مي کنم - 
 قربون محبتت ...- 
  

           
  
 برو لوس نشو - 
 دستي به مقنعه و روپوشم کشیدم و صاف سر جام ایستادم و گفتم : 
 چشم دکتر ...- 
 مکي :و با چش 

 کاري مي کنم یکم بتوني بهم افتخار کني -
  
 پشت میزش رفت : 
 تو خرابکاري نکن ..افتخار باشه براي بعد- 
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از نگاهش مي خوندم چقدر خوشتتحاله که بالخره به این مرحله رستتیده بودم 
 ...به طرفش رفتم  و سرمو 

 خم کردم  و با لجبازي گفتم : 
 بهم یه افرین بگو ..تا برم - 
 اشو باال گرفت و خیره نگاهم کرد:چشم 
 برو اوا- 
 ازم تعریف کن ...زود باش - 
 برو فروزش - 
 تا تعریف نکني نمي رم - 
 خانوم دکتر برو - 
 با خنده  هر دو دستمو توي جی  روپوشم فرو بردم : 
 دکتر زود باش ..زود باش و ازم تعریف کن - 
 خیره تو چشمام ... بي حرکت نگاهم مي کرد: 

گو دیگه دکتر...بگو و روزمو بستتاز ...من به تعریف و تمجید هیچ کس نیاز ب-
 ندارم ...اال تو ...فقط تعریف و 

 تایید تو رو مي خوام ..چون هیچ کسو اندازه تو قبول ندارم  
 پس زود باش و ازم تعریف کن  
 لپشو از داخل گاز گرفت و جلوي خنده اشو گرفت : 
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شکي هنوز بیمارتو ندیدم ..- سم پز ضعیتش چطوره ..در ثاني ...ق .که بدونم و
 خوردي ...قسمي که نباید 

 پشت بندش  منتدر تعریف و تمجید باشي 
 امیر حسین ...من همین االن نیاز به تعریف تو دارم - 
از چیت تعریف کنم ..؟.از اینکه یه عمل نیم ستتاعته رو یب ستتاعت و نیمه - 

 تموم کردي ؟
ه اتاق عمل یه ربع تاخیر داشتي ؟از اینکه با افتخار از افت از اینکه براي رفتن ب

 فشار بیمارت حرف مي 
 زني و مي خندي  ؟ 
 داشتم کم کم وا مي رفتم : 
 -امیر حسین ؟؟!!!- 
 چیه ؟دروه  میگم مگه ؟- 

دستتتامو ناراحت از جی  روپوشتتم در اوردم و از دو طرف اویزون نگهشتتون 
 داشتم ..خودکارشو از روي میز 

 برداشت و در حالي که تالش مي کرد به چهره وا رفتم نخنده گفت : 
مل - یه ع قت خودت و منو نگیر.. قدر و مارات ستتر بزن و ان به بی حاالم برو 

 کردیا..من اولین روز عملم ...انقدر 
 مثل تو روق زده نبودم که تو هستي ..یکم کالس کاریتو حفظ کن دختر 

گاهش کردم و وا رفته ..بالجبار ستترمو عج  ادمي بود  ...چند لحده خیره ن
 تکوني دادم و ناراحت از 
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اتاقش در اومدم ...چه خوب له ام کرده بود..خوب بود همستترش بودم وگرنه  
 گریه رو شاخش بود

پشتتت استتتیش رفتم و پرونده بیمارو گرفتم که دکتر علیان خنده رو ...اومد و 
 کنار دستم ...پرونده توي 

 . باز ش کرد و به من گفت :دستشو باال اورد .. 
 عملتون چطور بود خانوم دکتر ؟- 

 وقتي امیر حسین انقدر ازم ایراد گرفته بود... جاي تعریفي هم مگه مي موند؟
  
 خوب بود- 

مکثي کرد و نگاهي بهم انداخت ..پرستار براي کاري از پشت استیش در اومد 
 و رفت و تنها من و علیان 

 موندیم .. 
 ت :خنده اش گرف 
 بذارید حدس بزنم ..دکتر ازتون راضي نبوده ؟- 
 متعج  نگاهش کردم  
 اروم زد زیر خنده ... سرشو تکوني داد و گفت : 
  
  
 ناراحت نشیدا ....ولي دکتر...عادت به تعریف نداره ...- 
 اهي کشیدم : 
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 -نه ...حم دارن ..هنوز خیلي مونده که بتونم مثل ایشون بشم - 
 تر ..دارید سختش مي کنید...کو تا اون موقعه اوه خانوم دک- 

به ناچار لبخندي زدم و مشتتغول چب داروهاي بیماري که تازه عملش کرده 
 بودم شدم که پرونده اشو 

 بست و رو به من گفت : 
 بذارید براتون یه پیش بیني بکنم ...-
  
 سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم : 

ش مي ره ...و شتتما هي مرحله به مرحله تا اخر وقت امروز همه چي عالي پی-
 عملتونو به یاد میارید و 

گاهیم به خودتون لبخند مي زنید  و تا حد ایده عالي مرت   روق مرگ میشتتد   
.. 
 البته حم داریدا..من بدتر از شما بودم ..هي منتدر بودم یکي ازم تعریف کنه  
 از حرفاش خنده ام گرفت : 

براي ضتتتد حال خوردن ...وجود داره و یه نفرم اما همیشتتته خدا ..یه چیزي -
 چیزي بهتون نمي گه ...و 

 تعریفي هم ازتون نمي کنه  
شد و فکر مي کنید دکتر بخش ... فعال باهاتون  سي می پس بي خیال تعریف ک

 کاري نداره و با خیال 
 راحت به بیماراتون سر مي زنید.... 
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حاضر نیستید این حسو با  تو کل روز احساس غرو بهتون دست داده ...و حتي
 هیچ چیز دیگه اي 

 عوضش کنید ...و فکر مي کنید ...همه کاري از دستتون بر میاد...
  

شن بگیرید ....توي یه  شد برید خونه ..و براي خودتون ج اما همین که اماده می
 موقعیت خیلي خیلي 

یست سبز ن غافلگیر کننده ..دکتر از یه جایي سبز میشه  ..البته براي شما نیازي
 بشه ...سبزم نشن 

 تو خونه سبز میشن  و میاد پیشتون مي گه ..هي فالني ... 
شتتما هم فکر مي کنید قراره بالخره یکي ازتون تعریف کنه ...پس اماده روق 

 کردن میشید که دکتر 
شما  ستن .. شي یاتون و مي گه ....دکتر علیان فردا نی سط خو ست مي زنه و در

 عملشو باید  انجام 
خاوت ب با ستت ما عملمو  ما..ا نداره از نبودن حاال من خودم روحم خبر  دي...

 تقدیم شما مي کنه ..منم که 
 دکتر خوبه ..اصال ناراحت نمیشم  که عملمو از چنگم در اوردن  
 هر دو زده بودیم زیر خنده  که با چشمکي گفت : 
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 یي از پسش بر میایید عمل فردا زیاد سخت نیست ..مطم نم به تنها- 
چنان خنده امو تو نطفه خفه کرد که خودشتتم به خنده افتاد و  با همون خنده 

 پرونده رو ...روي 
 استیشن  گذاشت و رفت  

شدم که حین عبور از جلوي در اتاق امیر  شتم و به رفتنش خیره  شت برگ با وح
 حسین خنده اي کرد و 

 براش دستي تکون داد و رد شد 
 برگشت ..سریع چرخیدم  و ازش پرسیدم : پرستار که 
 دکتر علیان فردا عمل دارن ؟- 
 لبخندي زد و گفت : 

ساعت - شونو هر یب  ضعیت بیمار ساعت پیش بهم گفتن ..باید و بله ...نیم 
 چب کنم ..چون فردا باید 

 عملشون کنن  
 کدوم بیمار...؟- 
 اتفاقا... پرونده اشو اینجا گذاشتن - 
 ه رو  تند جلو کشیدم و بازش کردم با هول ...پروند 

 با دیدن موارد درج شده و نوب بیماري..قلبم اومد تو دهنم  
  

 اما تندي به خودم تشر زدم ..:
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شي..اره -  شته با سترس دا سش بر میاي ..فقط نباید ا ياین که کاري نداره ..از پ
 استرس نداشته باش ..ي

 و یهو با خودم گفتم : 
فت ..تو چرا جدي مي گیري ؟..تازه مگه شتتهر هرته حاال اون یه چیزي گ-

 عمل یه دکترو ازش بگیري و 
 بدي به یکي دیگه  
 با خیال راحت پرونده رو بستم و سرمو تکون دادم : 
 ينه عمرا امیر حسین چنین کاري کنه ..- 

نه  کارا نمي ک قت از این  مارات ستتر بزن ...امیر حستتین هیچ و به بی اره برو 
 آوا...اصال چنین ....مطم ن باش 

 چیزي امکان نداره ...اصال 
  
  

                  
  
  
  
  

*** 
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شتم یکي از فیلماي  - سته بودم و دا ش شام ...جلوي تلویزیون ن ش  بعد از 
 عمل امیرحسین رو با دقت 

سین با  شتم ...که امیر ح شم بر نمي دا صفحه تلویزیون چ نگاه مي کردم و  از 
 سرخوشي و چهره اي 

ستش بود   ستي  پر از میوه هاي مختلف تو د خندون ..در حالي که یب پیش د
 ...ب*ه*ل دستم نشست ...

 شده بودم وسیله خنده اش : 
 چي داري نگاه مي کني ؟- 
 نمي تونستم نگاه از صفحه تلویزیون بگیرم  
 یکي از عمالتو- 
گذاشتتتت تو دهنش و   نده  با خ ها ي درون ظرف رو  که اي از میوه  پیش ...ت

 دستي رو به طرفم تعارف کرد 
 سرمو تکون دادم و با دقت بیشتري به صفحه خیره شدم : 
 مگه فردا عمل داري؟- 
 نه ...- 
 ابرویي باال داد و خیره به من یه تکه دیگه خورد و گفت : 
 ساعت ستا- 
 عکس العملي نشون ندادم و گفتم : 
 مي دونم - 
 خنده اشو با خوردن میوه قورت داد: 
 بریم بخوابیم ؟- 
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 هنوز فیلم تموم نشده - 
 اهاني گفت و ازم پرسید: 
  

                 
  
 حاال کي تموم میشه ؟- 
 خواهش مي کنم امیر حسین ...جاي حساسه عمله - 
 باز یه تکه دیگه خورد و اینبار با خنده به صفحه تلویزیون خیره شد: 

 نت چیه ؟تو که این عملو خوب بلدي ..باز دوباره دید-
  

اونقدر محو فیلم بودم که نتونستم چیزي بگم ..تب خنده اي کرد و  ظرف میوه 
 اشو روي میز مقابلش 

شو روي اون یکي پاش انداخت و حین تکیه  شت ... به عق  تکیه داد و پا گذا
 دادن به عق  دستشو 

صال نگاهش نمي کردم  که با  شد..ا شت و بهم خیره  شتي  مبل من گذا روي پ
 ت اروم دستشو شیطن

 تو موهام برد  
همین کارش کافي بود ..که تمام تمرکزم بهم بریزه ..و نتونم حواستتمو کامل به  

 فیلم بدم ...
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حرکت انگشتتتاش ال به الي موها  و روي گردنم ... بعد از چند ثانیه اي تمام 
 دقتمو از فیلم  گرفت 

 ..سرمو اروم به طرفش چرخوندم ...لبخند رو لباش بود: 
 اگه این عمال فردا ننداختي گردن من ..؟.اگه منو بیچاره نکردي ...؟- 
 با خنده ل  پایینشو گاز گرفت و بهم خیره شد 
دستي به چشما و صورتم کشیدم  و بهش خیره شدم ...شیطنت صداش خنده  

 ام مي نداخت :
 بي خیالش اوا...- 
 اگه فردا این عملو بهم دادي چي ؟- 
 هي به صفحه تلویزیون انداخت :از گوشه ي چشم نگا 
 تو که از پسش بر میاي - 
 سرمو با ناامیدي تکون دادم که خودشو به سمتم کشید و من نالیدم : 

تو اصتال به من رحم نمي کني ...مثال حاال که زنتم باید هوامو بیشتتر داشتته -
 باشي ..اما از هر طرف 

 داري بهم زور مي گي  
 تو کاري نداره ..دختربي خیال ... این که براي - 
به لحن شتتوخش خندیدم ... دستتتشتتو انداخت دور گردنم  و منو به طرف  

 خودش کشوند:
 توروخدا فردا بهم عمل ندیا- 
 االن جاي این حرفاست ؟- 
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 امیر حسین ... تو یه دفعه اي ادمو بدبخت مي کني - 
ه ام زد  و با نگاه عسلیش شدت خنده اش بیشتر شد و ب*و*سه اي روي گون 

 گفت :
 عمل زیاد سختي نیست ...از پسش بر میاي ...- 
 امیر حسین !!- 
 همونطور که مي خندید..سرشو الي موهام برد و گردنمو ب*و*سید  
 داه شدم ...اما نگران عمل فردا هم شدم  
خواستتتم ل  به اعتراض باز کنم که ..ستترشتتو از بین موهام بیرون کشتتید و   

 اشو روي لبهام گذاشت لبه
با حرکتش ...دیگه نمي تونستتتم درستتت فکر کنم ..رفته رفته ..روي مبل دراز  

 کشیدم ..خنده ام گرفت ..و 
 با خنده گفتم : 
 بي انصاف - 
 لبهاشو  از لبهام جدا کردم و با خنده گفت : 
 توروخدا بي خیال فردا شو...- 
شونه هاش گ  ستامو بلند کردم و روي کتف و  صله د شتم و کمي از خودم فا ذا

 اش دادم :
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یه ستتوال ..ایا امکان داره همین طوري... یهویي... به دکتري..اونم مثل من - 
 ... عملي داده بشه ؟

 اخمالود نگاهي بهم انداخت و با شیطنت گفت : 
 تو شرایط اضطراري اره - 
 خواست دوباره سرشو بیاره پایین که باز مانعش شدم و گفتم : 
 ا که شرایط اضطراري وجود نداره ...درسته ؟فرد- 
 پوفي کرد و با خنده اي ..بي رحمانه گفت : 
 نباشه هم شرایطو جور مي کنم - 

دهنم از تعج   باز موند  و خواستتتم از زیر دستتتش در برم ...که انگشتتتاي 
 دستشو محکم الي انگشتاي 

 هر دو  دستم قالب کرد و کامل روم قرار گرفت و گفت :  
 عزیم از پسش بر میاي ...- 
 ناتوان شدم و با خنده نالیدم : 
  

                 
  
 خواهش مي کنم - 
 همراهم مي خندید که گفت : 
 هیس ...هیچي نگو ...االن نمي خوام به هیچي فکر کنم ..- 

سرمو با نا امیدي تکون دادم ...فشار انگشتاشو بیشترکرد ..بعد از یه روز کاري 
 ذتي سخت ..چه ل
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 داشت ...سرشو به سمت صورتم اورد که آخرین زورمو زدم و گفتم : 
 براي فردا بهم رحم مي کني دیگه ...مگه نه ؟- 
سراغم   سي عالي به  سه کرد ...ح صورتم رو غرق ب*و* بلند زد زیر خنده و 

 اومد 
 اما دست از لجاجت برنداشتم : 
 چند درصد االن سرکارم  ؟- 
ه شده بود..که خودشو کنار کشید و از روم بلند شد و تمام صورتش پر از خند 

 گفت :.
 چي دوست داري بهت بگم ؟- 
 نیم خیز شدم : 
 هیچي...فقط کمي ترس دارم - 
 دستي به موهاش کشید: 

نه فردا قرار نیستتتت تو عملي رو - ما اگه خیالتو راحت مي کنه ... طبیعیه ...ا
 انجام بدي ...اصالهیچ عملي 

 یت نبوده که بخواي انجام بدي ..تو برنامه کار  
با دهني نیمه باز نگاهش کردم ...ضتتمن تکیه دادن به عق  ..تکه اي از میوه 

 هاي توي ظرفو برداشت و 
 توي دهنش گذاشت : 

اما  بعدها باید...خودتو براي هرشتترایطي آماده کني ...همه چي قرار نیستتت -
 طبم برنامه پیش 
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انجام شتتده ...یهو باید مورد اورژانستتي رو قبول بره ...یهو مي افتي توي یه کار 
 کني و براي نجات جونش 

دست به کار بشي...اون زمون دیگه وقت نداري که بشیني و براي دقت بیشتر  
 ...فیلم ببیني

 درست سرجام نشستم و کنترلو برداشتم و تلویزیونو خاموش کردم : 
 مي دونم - 
 د:نگاهش خیره به صفحه خاموش تلویزیون بو 
مي دونم که مي دوني ...پس ترسو کنار بذار...راستي خیلي وقته نرفتي خونه - 

 اتون 
 سرشو به سمتم چرخوند.....خیره به میز... کنترلو روش گذاشتم و گفتم : 
  

                  
  
 تو فکرش هستم که تو اولین فرصتي که گیر آوردم برم ...- 
 فت خم شد و ظرفو برداشت و به سمتم گر 

شم  سي کرده با شده ...یکي رو بدون اینکه ه*و* ست کرده  از بین میوه هاي پو
 برداشتم و توي دهنم 

 گذاشتم : 
 خونه شما هم خیلي وقته نرفتیم ...به گمونم نزدیب دو هفته اي میشه - 
 با حرفم تو فکر فرو رفت و گفتم : 
 فردا بریم ؟- 
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 : لبخند تلخي زد  و چیزي نگفت که ادامه دادم 
دلم براشون تنگ شده ...بسه دیگه .... همش تو بیمارستانیم ...بیا یه وقتي به - 

 خودمون بدیم 
 سرشو به سمت صفحه تلویزیون چرخوند: 
 فکر نمي کنم امیر علي از دیدنمون زیاد خوشحال بشه - 
 به نیم رخش خیره شدم : 
ه زبون نمیاره اون منو... مقصتتر مي دونه ...مقصتتر از بین رفتن زندگیش ..ب- 

 ...اما نگاهش ...
 اهي کشید و سکوت کرد: 
 مقصر؟..تو ؟...آخه ..چرا تو ؟..نکنه خودتم این حرفا رو باور داري؟- 
 شونه اي باال داد و بهم خیره شد: 
 به هر حال اگه من نبودم ..تخصصمم نبود ..این اتفاقا هم نمي افتاد...- 

ستاله با گذشتت زمان مطم نم اگه واقعا  بهتر فردا بي خبر بریم ...توي این یه-
 این فکرو هم مي کرده 

 دیگه نمي کنه ...امکان نداره انقدر ادم بي منطقي باشه  
 گوشه لبشو گاز گرفت و  چیني به پیشونیش داد: 

توي این یه ستتال جز یه ستتالم و علیب خشتتب و خالي ..هیچ حرفي بینمون -
 زده نشده ...پس مطم ن 

 و مقصر مي دونه باش ...هنوزم من 
 نفسي بیرون دادم و با لبخندي ساختگي گفتم : 
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اصتتال من و تو براي دیدن خانواده ات مي ریم و البته برادرزاده جان عزیزت - 
 ..که دلم براش شده یه رره 

  
                  

  
شد و توي یه حرکت  ست و تند از جاش بلند  لبخندي محوي رو لباش نقش ب

 ست برد غافلگیر کننده د
 زیر زانوها و کمرم و منو بلند کردو خیره به لباي خندونم گفت : 
 اصال بي خیال این حرفا ...باز داشتي گولم مي زدیا - 
 با بدجنسي دستامو دور گردنش انداختم و گفتم : 
 تو تا امش  به مراد دلت نرسي.... ول کن نیستي نه ؟- 
 مراد؟کي هست این مراد؟- 
 : خنده اي سر دادم 
 برو اقاي دکتر ..برو سر به سر یکي بذار که تو رو نشناسه - 
 نه اینکه تو منو خوب مي شناسي؟- 
 د همون دیگه ..میشناسمت که میگم سرکارم نذار - 

 بلند همراه من زد زیر خنده و به سمت اتاق خواب  به راه افتاد...
  

**** 
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ندیدن کستتي توي ستتتالن وارد خونه که شتتتدیم .... به روق دیدن هیما...با 
 یکراست به سمت اتاقش که 

سته  اما به دنبالم وارد اتاق   سین خ شت رفتم ...امیر ح توي طبقه پایین قرار دا
 شد..

پرستتتار بچه با دیدنمون ...در حالي  که  بچه رو  توي ب*ه*لش گرفته بود از 
 جاش بلند شد و من براي 

 گرفتن هیما دستامو بلند کردم ... 
توي آ*ه*و*شتتم جا خوش کردم ..چندتا ب*و*س ابدار  ازش گرفتم هیما که 

 و به طرف امیر حسین چرخیدم و 
 گفتم : 
 هر روز بیشتر ناز میشه ..بیشتر از قبلم شکل امیر علي Ϳماشا- 

ستي خانوم با یه  شد که همزمان ه ستادو به بچه خیره  به طرفم اومد ...کنارم ای
 شیشه شیر خشب 

 لبخندي گفت : وارد اتاق شد و با 
 سالم ...کي اومدید..؟نگفته بودید که امش  میاید؟- 
 امیر حسین گونه مادرشو به محي نزدیب شدن ب*و*سید و گفت : 
  
  
دلمون براي شتتما و این نیم وجبي تنگ شتتده بود...گفتیم بیایم و یه ستتري - 

 بهش بزنیم 
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 چه خوب کردید که اومدید...- 
 کردم که امیر حسین ازش پرسید:منم با هستي خانم روب*و*سي  
 از امیر علي چه خبر..؟.تازگیا جواب تلفن هم نمي ده - 
 هستي خانوم اهي کشید و گفت : 

چي بگم مادر...انگار نه انگار که این بچشتتته ...این چند وقته هم رفتارش -
 عجی  شده ...اصال نمیشه 

 باهاش حرف زد.... 
  ید...اونم دیگه کم کم پیداش میشهبیایید بریم تو سالن ...باید خسته باش

  
همراه بقیه همونطور که هیما توي ب*ه*لم بود از اتاق خارج شتتتدیم و رفتیم 

 توي سالن که امیر مسعود م 
 اومد... 
کمي هم با اون خوش و بش کردیم .... نزدیکاي شتتام بود که ..ستترو کله امیر  

 علي بالخره  پیدا شد...
خبري نبود...خشتتب و جدي ستتالم و احوال از شتتیطنت و ستتر زنده بودنش  

 پرسي کرد...
و ..به ناچار ... چند دقیقه اي  پایین کنارمون نشتتستتتت بعد هم بدون اینکه 

 نگاهي به بچه انداخته 
 باشه ... به بهانه لباس عوض کردن  تو اتاقش رفت  

شدیم که یهو  امیر علي لباس  شام ..بلند  صرف  همه ناراحت از رفتارش براي 
 کرده از پله ها  عوض
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 پایین اومد .. 
امیر مستتعود متعج  نگاهش کرد و با صتتداي ارومي که فقط ما میشتتنیدیم  

 زمزمه وار گفت :
 خیلي وقت بود موقع شام پایین نمي اومد...- 

امیر حستتین نگاهي بهش انداخت ....و چیزي نگفت ..به ستتمت میز اومد و 
 صندلي رو به رویمون رو بیرون 

ت و مثل ما مشغول کشیدن غذا شد...سرش پایین بود و حرفي کشید و نشس 
 نمي زد

سین زد و  شمکي به من و امیر ح سر میز ...چ سنگین  سعود با دیدن جو  امیر م
 شروب به شوخي کردن 

 کرد و گفت : 
امیر حستتین تو چطور با این دکتر ابن علي ستتر مي کردي؟دیوونه امون کرده -

 ...امروز همش به من 
 مي داد مدلوم گیر 
 من و امیر حسین شروب کردیم به خندیدن و اون ادامه داد: 
 جلوي بچه ها انقدر بهم گیر داد که مي خواستم خفه اش کنم - 
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شو کمي جا به جا کرد و با   شم و چنگالش غذاي درون ظرف سین با قا امیر ح
 خنده گفت :

 ه که من مي شناسمت یه کاري کردي که بهت گیر داده ...نگو ن- 
 امیر مسعود خنده اي کرد و گفت : 
 اطالعات علمي مي رسوندم  Ϳهیچي بخدا ..فقط داشتم به خلم ا- 
 من و امیر حسین  با ابروهاي باال رفته بهش خیره شدیم  
 رنگش قرمز شد و دربرابر خنده پدر و مادرش مدلومانه گفت : 
 دیگه  Ϳخلم ا- 
 ار شده بود خیره بهش گفت :امیر حسین که شستش خبرد 
مي  Ϳتو وسط معاینه و سوال کردناي دکتر ابن علي اطالعات علمي به خلم ا- 

 رسوندي ؟
 امیر مسعود مثل مجرما سرشو باال و پایین کرد... 
 امیر حسین به خنده افتاد: 
شم -  ضا سیده و گفته مری شانیت فقط  از تو پر حتما تا اخر با دیدن این جان ف

 ي معاینه کن
 امیر مسعود با نگراني باز سرشو باال و پایین کرد 
 امیر حسین با تاسف سري تکون داد و گفت : 
 بدبخت شدي- 
 رنگ امیر مسعود پرید: 
 چرا؟- 
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ست  شدم که یهو امیر علي... لیوان اب به د سین خیره  منم با نگراني به امیر ح
 با صداي رسا و 

 واضحي گفت : 
 من مي خوام ازدواج کنم - 
  
  
شي    ستیم هیچ واکن شوک زده امون کردکه هیچ کدوممون نتون چنان این جمله 

 از خودمون نشون بدیم 
قلپي از اب درون لیوانشتتو خورد..به هیچ کدوممون نگاه نمي کرد و به وستتط  

 میز خیره شده بود:
  

                 
  

رتون ایرادي ازش خواستتتگاریم کرده ام ...امروز بهم جواب داد...اگه از ند-
 نداشته باشه براي اخر همین 

 هفته قرار خواستگاري رو بذارم ؟ 
 هستي خانوم با ناباوري بهش چشم دوخته بود که امیر حسین ازش پرسید: 
 ما میشناسیمش ؟- 
 لیوانشو آروم روي میز گذاشت ..حرکاتشو زیر ندر داشتم ...عصبي بود: 

 خودم ..دندون پزشکه ... نه ..یعني ...تو مطبم ... مشغوله ..مثل-
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 حسام خان ...سعي کرد لبخند بزنه : 

 اگه دختر خوبیه و توام پسندش کردي که مشکلي نیست ..-
  
 امیر حسین اخمي روي پیشونیش نشست و ازش پرسید: 

چي شتتد یهو یاد ازدواج افتادي ؟....از وجود هیما چي؟.. خبر داره ؟درباره -
 گذشته  چي ؟چیزي مي 

 دونه ؟
  
 صورت امیر علي از فرط عصبانیت قرمز شده بود: 

سال بخوام ازدواج کنم ...؟بالخره این بچه یکي رو مي - ایرادي داره بعد از یک
 خواد دیگه 

  
 امیر حسین سریع تو حرفش پرید: 

 یکي رو مي خواد؟...یکي رو؟-
  
 عصبي دوباره لیوانشو برداشت و یه قلپ دیگه از ابشو خورد: 

ه بچه دارم ...در مورد گذشتتته هم ...همه چي رو مي دونه ...همه مي دونه ی-
 چي رو ..

  
 امیر علي و امیر حسین هر دو عصبي بودن : 
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 و حاال  قبول کرده که زنت شه ؟-
  
 لیوانو با حرص روي میز گذاشت و توي چشماي امیر حسین خیره شد: 

که من توش دست نداشتم ..کسي حاضر چرا فکر مي کني براي  گذشته اي -
 نیست باهام ازدواج 

 کنه ؟...توام که مثل من بودي ...پس چرا اوا باهات ازدواج کرد؟
  

کمي رنگ به رنگ شتتدم ...هر دو برادر بهم خیره شتتده بودن که امیر حستتین 
 سعي کرد با ارامش باهاش 

 حرف بزنه : 
ه تو یه بچه هم داري...تنها زندگي خودته ...فقط خواستتتم یادت بندازم ..ک-

 نمي توني به خودت فکر کني 
 ...امیدوارم درست تصمیم گرفته باشي

  
 امیر علي داه کرد: 

به چه زبوني بهتون بگم ..نمي خوامش - با  با یه بچه دارم !!..یه بچه دارم .!!..
 ..نمي خوامش ..یه زماني 
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شد این ......اما قرار نی  شو یه  غلطي کردم  و نتیجه اش  ست تا اخر عمر تاوان
 پس بدم ...

تورخدا برش دارین از اینجا ببریدش ...اصتتال کي از روز اول بهتون اجازه داد 
 برش دارید بیاریدش اینجا؟که 

 حاال منو مس ول نگهداریش مي کنید ...
  

هیچ کدوم جرات حرف زدن نداشتتتیم ...و با نگراني نگاهشتتون مي کردیم که 
 امیر حسین تو چشماش 

 براق شد و صداشو برد باال: 
بله ...یه زماني یه کاري کردي ...به قول خودت یه غلطي کردي...اما کردي -

 دیگه ...حاال پاي کاري که 
 کردي باید وایستي .. 

ستي که  سته گل خودته ...بچه نی یعني چي که نمي خوایش ؟..بچه خودته ...د
 بقیه هي جورتو 

 نداختي چرا.؟..بکشن ...نمي خوام نمي خوام راه ا 
ست ...اما عقل که  شدي در ست ...به خاطر من نابود  اره اون زن گولت زد در

 داشتي ..شعور که 
 داشتي ..نباید مي راشتي این اتفاق بیفته ...اینم تقصیر ماست .؟

  
همه ساکت شده بودیم ...امیر علي لبهاش محکم بهم فشار مي داد و حسابي 

 ..عصبي شده بود که 
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 وره در رفت و بغي و ناراحتي پنهون کرده یکساله اشو رها کرد:یهو از ک 
  

                    
  

شو بذاره - شدي یکي پا صیره توه ...تو یي که باعک بدبختیمي..تو باعک  اره تق
 تو این خونه و دل من لگد 

 کوب کنه ...همش تقصیر توه 
  
 حسابي داخل چشماش قرمز شده بود: 

ي باشتتم که نمي خوامش ؟اونم بچه زني که اندازه یه ستتر چرا باید پدر بچه ا-
 سوزنم دوستم نداشت و 

 همش به فکر انتقام بود.. 
تقصتتیر توه ...من هر غلطیم که کردم ..از ستتر دوستتت داشتتتن بود..فکر نمي 

 کردم طرفم انقدر عوضي و 
 پست باشه که تا اونجاهاشم با خودش نقشه کشیده باشه  

که هي بهم گیر  االنم میگم نمي خوامش بار ..براي این ...روز اولم از ستتر اج
 ندید رفتم و براش 

 شناسنامه گرفتم و گذاشتم اسمش بره تو شناسنامه ام ..فقط همین . 
آره همش ..تقصتتیر توه ... ...اصتتال تو با چه اجازه اي رفتي بچه رو برداشتتتي 

 اودي اینجا؟تو چیکاره اي که 
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از بین بردن زندگیم ؟بس نبود..این همه  خودتو این وستتط انداختي؟بس نبود
 عذاب ؟چرا دست از سرم 

 بر نمي داري؟ 
ناراحتي  مه  یدي...این ه عذاب کشتت یت  مه تو زندگ تو مثال برادري..؟این ه

 کشیدي ..ولي تو همه اشون 
شي...همه جورم رفیم و همدمت   شت بودم ...دلم نمي اومد ناراحت با من پی

 بودم ...
شبه نابود کرد...این روزا اما وجود تو ..با ا صص لعنتیت ...زندگیمو یه  ون تخ

 ...توي این مدت اصال نمي 
بدم  ندگي  کار مي کنم ...همش رو هوام ...از خودم از این ز فهمم دارم چی

 میاد..دیگه سیر شدم ...شدم 
یه ادم کوکي که صبح به صبح مي ره بیرون و ش  میاد که کپه مرگشو بذاره رو 

 ردا زمین که شاید ف
 بیاد یا نیاد... 

سرم بدارید دیگه ...هر کاریم مي خواید با این بچه بکنید ...این  ست از  پس د
 بچه من نیست ...نگه شم 

نده اشتتم تصتتمیم نمي گیرم ...فقطم براي زندگي خودم  نمي دارم ...براي آی
 تصمیم مي گیرم ...فقط 

  
 ش شد :از جاش بلند شد..و امیر حسین عصبي مشغول خوردن غذا  
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مطم نم باش امیر حستتین تصتتمیم درستتتي گرفتم ...خیلي وقته هم گرفتم -
 ...پس قرار اخر هفته رو مي 

 رارم ...خواهشا همه اتون باشید...
  
 یهو به امیر حسین که تنها فردي بود که دیگه بهش نمي کرد خیره شد و گفت : 

 توام باش امیر حسین ..یعني باید باشي...وجودت الزمه -
  
  

                   
  
امیر حستتین چشتتماشتتو باال اورد و بهش خیره شتتد و حرفي نزد..امیر علي  

 بدجوري بهم ریخته بود:
چیه ؟...ازدواجم انقدر شب براندازه ..؟.مي خوام ازدواج کنم ... ایرادي داره -

 ؟..این حقم ندارم ؟کجاي کار 
 مشکل داره ؟

  
شت ...من که به ظرف شدم و بقیه هم  انگاري دعوا دا سط میز خیره  ساالد و

 هیچي نمي گفتن ..که 
میزو..با صتتورتي در هم  ترک کرد و به طبقه باال رفت ..با باال رفتنش ...امیر 

 حسینم ناراحت و عصبي از 
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جاش بلند شتتد و به طرف ستتالن رفت که امیر مستتعود  براي بهتر کردن جو و  
 خندوندنمون گفت :

 ت زن گرفتن  من میشه ؟من نمي دونم پس کي نوب-
  

شوخیش  سعي کردم به  تا اینو گفت ..لبخند تلخي کنج لبم جا خوش کرد..و 
 بخندم .......اونم همینو 

مي خواست ..که همه بخندیدم ..جو خونه خیلي بد بود..هستي خانوم به زور  
 لبخندي زد 

 اما حسام خان اهي کشید و گفت : 
 خیره ...هر چي که قسمت باشه - 
  

 **** 
اخر هفته رسید...خیلي زودم رسید..از شبي که اون حرفا زده شده بود دیگه با 

 امیر علي برخوردي 
ستي خانم از طریم تلفن زمان رفتن رو باهامون هماهنگ کرده   شتیم ..و ه ندا

 بود
گاریش نمي زد...بیشتتتر تو  گه حرفي از امیرعلي و خواستتت امیر حستتینم دی

 خودش بود...و دیگه تمایلي 
 به حرف زدن در مورد این ماجرا ها  نداشت  

احستتاس مي کردم همه چي خیلي ستتریع اتفاق افتاده بود...انقدر ستتریع که 
 حتي خودمم نفهمیدم 



wWw.Roman4u.iR  2490 

 

 چي شد که باید االن  توي خونه دختري باشیم که انتخاب امیر علي بود 
 همه توي ستالن پذیرایي  ...نشتستته بودیم ...من و امیر حستین انقدر خستته 

 بودیم که فقط مي 
شو با یه  سین روز شیم ...چرا که امیر ح سم با شنونده و بیننده این مرا ستم  تون

 عمل سخت و طاقت 
فرستتا گذرونده بود و من هم با کلي مریي و ستتر کله زن با بچه هاي جدید 

 ...براي خودم رمقي نذاشته 
 بودم که بمونه 

  
  

                   
  

دختري که مي خواستتتت باهاش ازدواج کنه به همون  امیر علي هیچي درباره
 نگفته بود جز اینکه اونم 

دندون پزشتتکه ...یا الاقل من یکي هیچي درموردش نمي دونستتتم ..تازه وقتي 
 اونجا رفتیم متوجه 

 شدم ...
  
خودش به همراه مادر پیرش تنهایي زندگي مي کنن و پدرش چند ستتتالیه که  

 فوت کرده و اقوامي 
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 ...نداره  
با همه این وجود..خونه ي   یه خونه نقلي کوچیب ..زندگي مي کردن .. توي 

 مرت  و تمیزي بود.
شوک انتخاب امیر  شتر تو  ساکت بودیم و حرفي نمي زدیم ...در واقعه بی همه 

 علي بودیم ..
  

وقتي دختر برامون چایي اورد..خوب براندازش کردم ...با حنانه زمین تا اسمون 
 چهره فرق مي کرد...

یایي ...که هیچ  یاد اوردم ...شتتوخیاش ...خنده هاش ...مهربون به  نه رو  حنا
 وقت بعد از فهمیدن عامل تمام 

 بدبختیامون ... نتونسته بودم درکشون کنم ...بي پروایاش ..راحتي یاش ... 
ید رو و خوش چهره  به دختر خیره شتتتدم ..ستتف باز  قت  با د پلکي زدم  و 

 لي که بود...مخصوصا با طرز شا
شم بیرون   سید..حتي یه تار مو ستني به ندر مي ر سرش کرده بود...خیلي خوا

 نبود...
از گوشته ي چشتم نگاهي به امیر علي انداختم .... در تعج   انتخابش بودم  

... 
نه   به حنا باهتي  که هیچ شتت توي ازدواج دومش کستتي رو انتخاب کرده بود 

 نداشت ..
 سین چشم دوختم ...توي فکر فرو رفته بودنگاهمو از ش گرفتم و به امیر ح 
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نفستتي بیرون دادم و به دستتتاي روي هم گذاشتتتم  خیره شتتدم ...زیادي جمع 
 ساکت بود که حسام 

 خان بالخره سکوت رو شکست 
  

خواستگاري با نمکي بود..داشتیم م*س*تقیم دختر رو از خودش خواستگاري 
 مي کردیم ...البته چاره اي 

 هم نبود 
سته تا این مادرش ا  ش سختي ن ونقدر پیر و مریي احوال بود که معلوم بود به 

 مراسم تموم بشه ...
دختر  با متانت و آرامش به ستتواالي حستتتام خان جواب مي داد..هر چند به 

 عنوان یه زن مي دونستم  
شاید  سترسي که  شگر خیلي خوب حفظ ظاهر کرده و ا زیر این همه نگاه پرس

 باید االن مي داشت رو 
 اهر نمي کردظ
  
  

                   
  

امیر حستتین  هنوز تو فکر بود که حستتام خان با لحن مهربوني از دختري که 
 حاال مي دونستم اسمش 
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 یگانه است پرسید: 
 شما مشکلي با هیما.... دختر امیر علي ندارید؟- 

با نگراني به مادرش خیره شتتتدم ...پیرزن هیچي نمي گفت ...چهره مهربوني 
 شت ...به نگاهم دا
 ...لبخندي زد و بعد به دخترش خیره شد که یگانه گفت : 
قبال درباره این موضتتوب آقاي دکتر با من حرف زدن ...منم بهشتتون گفتم که - 

 مشکلي ندارم ..
به حسام خان خیره شدم ..بیچاره واقعا نمي دونست باید چیکار کنه ...احتماال 

 فقط به خاطر حس 
ي که به امیر علي داشتتت ..توي این مراستتم حضتتور پیدا کرده پدرانه و عالقه ا

 بود...که بگه به خواسته 
 بچه هاش احترام مي گذاره  

یگانه خیلي معذب شده بود ...و از اینکه مردي توي خانواده اش نبود که بهش 
 متکي باشه ...فکر مي 

 کردم یه جورایي ناراحته  و همه حرفاشو به سختي مي زنه :
  
 با اجازه اتون یه شرط دارم که قبال هم خدمت آقاي دکتر  عرض کردم فقط - 
 همه گوش شدیم : 

ببخشتتید مادرم زیاد حال خوشتتي ندارن و نمي تون زیاد حرف بزنن ..براي -
 همین مجبورم که  من به 

 جاشون حرف بزنم ...
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 حسام خان لبخند پر مهري بهش زد و گفت : 
 راحت باش دخترم ...- 

مجبور بود به تنهایي حرف بزنه ... رنگ پریده به ندر مي رستتید..اما  از اینکه
 طرز حرف زدن و محکم 

بودنش رو دوست داشتم ...من من نمي کرد...حرفاشو کامل مي زد و لرزشي 
 تو ي صداش وجود 

 نداشت 
  
 نگران به جمع نگاهي انداخت و خیره به نگاه فرتوت مادرش گفت : 
.شتترطم رو قبول نکنید...اینم حم طبیعي شتتماستتت خوب البته حم دارید..- 

 ...ولي خوب ...
 یه لحده سکوت کرد و بعد مطم ن تو نگاه خیره جمع ادامه داد: 
  

                    
  

من نمي تونم بعد از ازدواج مادرم رو تنها بذارم ....چون .. جز من کس دیگه -
 اي رو نداره ...منم جز اون 

ندار یاد پیش من  کس دیگه اي رو  م ...تنها خواستتته ام اینکه بعد از ازدواج ب
 ...چون نمي تونم تنهاش 
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 بذارم ...ویا با گرفتن پرستار از وظایفي که نسبت به مادرم دارم  سرباز بزنم ...
  

به امیر علي نگاهي انداختم ...از چهره اش نمیشتتته فهمید چه حس و حالي 
 داره ...با نگاه جمع به 

 ه حرف اومد:سمت خودش  ب 
شکلي -  ضوب م شم ......منم با این مو سر چ شون  منم که بهتون گفتم ...قدم

 ندارم 
امیر حسین سرشو بلند کرد و به امیر علي خیره شد که حسام خان لبخندي زد  

 و گفت :
شکلي ندارید...پس بسالمتي مبارکه - شکر که هر دو تون هیچ م خوب خدارو

 که خوشبخت  Ϳ..انشا
 که همه چي حله ...در مورد مهریه ندرتون چیه ؟ندرتون روي بشتتید...حاال 

 چندتا سکه است ؟
 یگانه که کمي از وضعیت موجود  خجالت زده شده بود..سرشو پایین گرفت  

ندارم .....بزرگتر توي مجلس - قادي  یه و این چیزا اعت به مهر راستتتش  من 
 هست ..پس من نباید درباره 

ندر منه ..من همون یه ستتکه رو به عنوان مهریه اش بحک بکنم ..ولي اگه به  
 قبول دارم ...

یه ستتکه مي زد ..به خاطر  نه رو چقدر خوب درک مي کردم ...حرف از  یگا
 اینکه قرار بود مادرشو حفظ 

 کنه و در کنارش باشه .. 
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زماني که امیر حستتین شتتده بود همه امیدم ...و فکر مي کردم به خاطر من  و 
 ي ابروم داره کمکم م

کنه ..حاضر بودم هر شرطي که براي زندگیش مي راره رو چشم بسته قبول کنم 
 ..گویا یگانه هم در 

 چنین وضعیتي گیر افتاده بود 
 آخه دخترم یه سکه که نمیشه ..- 

حسام خان به امیر علي خیره شد...امیر علي دستي به صورتش کشید که امیر 
 حسین بالخره 

 سکوتش رو شکست و گفت : 
شید عروس خانواده ای- شما می سر بگیره .. صلت  شه ..اگه این و نطوري که نمی

 ما..ما هم برا عروسامون 
خیلي احترام و ارزش قائلیم ...وقتي امیر علي شتتما رو پستتندیده یعني همه 

 جوره ایده آل بودید که 
 انتخابتون کرده  

ستش خود منم فکر نمي ک شد...را سین خیره  دم رامیر علي متعج  به امیر ح
 امیر حسین بخواد 

 حرفي بزنه  
شید و نگاهي به امیرعلي انداخت ...چقدر این  شالش ک ستي به لبه ي  یگانه د

 حس تردیدها..این دو 
 دلي ها رو خوب میشناختم و درکشون مي کردم  
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..یه لحده از رهنم گذشتتت نکنه این دوتام دارن ستتر یه توافم از پیش تعیین  
 شده این کارو مي کنن 

  
                    
  

نگران شدم ..ترسیدم و بهشون خیره شدم که خود امیر علي تعداد قابل توجهي 
 سکه  رو اعالم 

 کرد..اونقدر قابل توجه که حتي از مهریه حنانه هم بیشتر بود..خیلي بیشتر 
حستتتام خان نگاهش رو به ستتمت یگانه چرخوند ..یگانه کمي جا خورده  

 بود...که سریع گفت :
نه نه ..گفتم که همون یه سکه ..مالک خوشبختي زندگي .. که تعداد سکه ها -

 نیست ...من هم واقعا 
 به همون یه سکه راضیم ..بیشتر از اونو اصال قبول ندارم  

همه ساکت شده بودیم ...خوشحالي و شادي که توي مراسم من بین تب تب 
 اعضاي خانواده وجود 

شتتاید دلیلش ..شتتناخت کافي نداشتتتن از داشتتت ..توي این مراستتم نبود... 
 خانواده ها بود...

اما نه ...چون همه به انتخاب امیر علي شب داشتیم ..شب داشتیم که دنبال یه 
 زندگي بي دغدغه 

شتر از همه  شه ...و بی شتیم که واقعا از دختره خوشش اومده با شب دا شه ... با
 نگران دختري بودیم که 
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 داشت که بخواد بهش تکیه کنه جز یب مادر چیز دیگه اي ن 
اصرار امیرعلي هم براي اوردن ما مخصوصا امیر حسین این بود که نشون بده 

 داره واقعا زن مي گیره و 
همه باید زندگي گذشتتته اشتتو فراموش کنیم ...فراموش کنیم چه اتفاق هایي  

 افتاده 
د و لنجمع زیادي ستتاکت بود که مادر بزرگ امیر حستتین با لبخندي از جاش ب

 به سمت یگانه  رفت و 
 پیشونیش رو ب*و*سید و گفت : 
 مبارک باشه .. خوشبخت بشید....- 

 به امیر علي خیره شدم ..نه خوشحال بود نه ناراحت ...بیشتر عصبي بود...  
به یگانه خیره شتتتدم ..نگاهش به من افتاد و به روم لبخندي زد..بهش لبخند  

 زدم ...
د دوست داشتني براي سوت و کور نبودن مجلس .... که امیر مسعود این موجو

 با روق بلند شد و در 
شیریني  ست ..ظرف  حیني که مادر بزرگش گردنبندي به دور گردن یگانه  مي ب

 رو برداشت و شروب به 
 چرخوندنش کرد . 
 .به من که رسید چشمکي زد و گفت : 
داداش  روز خواستتتگاري من ... ظرف شتتیریني رو شتتما مي چرخوني زن- 

 ...نذار عقده به دلم بمونه ..
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 به خنده افتادم ..حم داشت ... ته تغاري بود 
 تو ..عاشم شو ..چرخوندن ظرف شیریني با من - 
شو بهم نزدیب کرد و با خنده در حالي که همه در حال تبریب گفتن بودن   سر

 گفت :
شم  ظرفو بچر- شم که خودم پا ستش مي ترسم اون روز اونقدر هول ب  خونمرا

 ..تو حواست اون روز به 
 من باشه ها 
شو   سعي کرد که چهره ا سعي مي کرد نخنده بالخره خندید و  سین که  امیر ح

 شاد نشون بده 
  

                 
  
با صیغه محرمیتي که تا روز مراسم  بینشون خونده شد امیر علي حلقه اي که  

 به عنوان نشون  
ف با چهره اي بي ت یده بود رو  به زور خر نه فرو برد  و  گا اوت توي انگشتتتت ی

 لبخندي زد که مثال بگه از این 
وصتتلت کامال راضتتي و خوشتتحاله ..در حالي که همه امون این نگاه هاي 

 خشب و سردو به خوبي مي 
 شناختیم و به خاطرش حرفي نمي زدیم و به خواسته اش تن داده بودیم .. 
صلت لبخنداي یگانه هم یه جوري بود..انگار ا  شت تن به این و ونم به زور دا

 مي داد
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سین و  صرار امیر علي با وجود مخالفتاي  امیر ح شد و به ا شته  قرار مدارا گذا
 حسام خان ...  یه عقد 

 محضري.... قرار شد بشه تمام مراسم ...این دو نفر...
  

 *** 
سته بود و حرف  ش ساکت عق  ن شین ما اومد.. شت ..امیر علي با ما موقع برگ

 زد..توي فکر فرو  نمي
 رفته بود ...اصال این امیر علي رو نمي شناختم ... 

کمي از راهو رفته بودیم که امیر حستتین  بالخره طاقتش تموم شتتد و ماشتتینو 
 گوشه اي از  خیابون نگه 

 داشت ..و بعد از ترمز با حرص ..دستي رو باال کشید.. 
شید  و از تو ا  ینه به امیر علي  خیره شد نگاهش کردم ....چندبار نفس عمیم ک

 و ازش پرسید:
 داري چیکار مي کني امیر علي؟- 
 امیر علي اروم نگاهش به اینه داد: 

 دارم زن مي گیرم داداش -
  
 امیر حسین عصبي برگشت و خیره تو چشماي یخ زده امیر علي گفت : 

ِد.. این زن گرفتن نیستتت برادر من ...تو تکلیفت  با خودت روشتتن نیستتت -
 چرا مي خواي یه نفر دیگه رو ...
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 بدبخت کني؟ ..اون دختر گ*ن*ا*ه داره ...نکن امیر علي 
  
 پوزخندي گوشه ل  امیر علي جا خوش کرد: 

چرا بدبختش کنم ؟..خوشتتبخت میشتته ...دختر خوبیه ..ارومه ..با مرداي -
 غریبه بگو بخند نمي 

ي نیستتت  کنه ..حجابشتتو دوستتت دارم ...حرف گوش کنه ...مثل من عقد 
 ...دنبال شرم نمي گرده .

از همه مهمتر ...عاشم هیچ ادمي هم قبل از من نبوده که بخواد  از کسي انتقام 
 بگیره ...تازه بابا هم 

 نداره ..یعني هر کاري که دلم بخواد مي تونم بکنم  
  

                 
  
 امیر حسین از کوره در رفت : 
 خجالت بکش  امیر علي - 
امیر علي به حرصتتي روي فب و دندوناش تبدیل شتتد و خیره تو نگاه  پوزخند 

 امیر حسین گفت :
 چرا خجالت بکشم ؟مگه گفتم مي خوام بزنمش .؟.مي خوام اریتش کنم ؟-
  
 این ازدواج تو مخ امیر حسین نمي رفت : 
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هدفت از این ازدواج چیه امیر علي؟ ...تو با من بزرگ شدي ..لحده به لحده -
 دي ..همه باهام بو

 اخالقاتو خوب میشناسم .. 
مي شتتناستتم ..اگه قاطي کني چیکارا که نمي کني ...پس نگو این ازدواج با  

 عالقه است ..
مامان و بابا هم به خاطر تو هیچي نگفتن ...واال ما نه دختر رو میشناسیم ...نه 

 خانواده اشو...نمي 
 مي گن ازدواج خوام درباره اشون قضاوت کنم ...اما به این که  ن 
 ...اخه بدون شناخت قبلي ؟..بدون پرس و جو؟ 

نگران نباش ..پرس و جو کردم ...وقتي از استادم خواستم یکي رو براي مطبم -
 معرفي کنه ..بهترین 

دانشجوشو معرفي کرد..از همه ندرم تاییدش کرد....اما من بازم جستجو کردم 
 ...پرسیدم ..اخه قرار 

 و بار گزیده بشم ...نیست از یه سوراخ د 
همه چیز دختره خوبه ..فقط بابا نداره ..که اینم جرم نیستتت ...مگه اینکه تو و 

 مامان بابا بگید ما دختر بي 
 کس و کارو به عنوان عروس قبول نمي کنیم  
 -برادر من آخه این چه حرفیه ؟.- 
شتباه نمي کنم ک-  شتباه نمي کنم ...ا آخرش  هپس هیچي نگو ...اینبار دیگه ا

 آتیش بگیرم 
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حلقه هاي اشتتب توي چشتتماي  امیر علي نقش بستتت ..ناراحت نگاهمو از  
 امیر علي گرفتم :

شوهرش - شه ..هیچ وقت دلش نمیاد به  سي که نماز اول وقتش فراموش نمی ک
 خیانت کنه ..بهش نارو 

 بزنه ...بازیچش کنه ..احساساتشو به بازي بگیره ...مگه نه امیر حسین ...؟ 
سین صد شینو باز کرد و بیرون رفت  ..امیر ح شد و یهو در ما اش پر از بغي 

 عصبي دستي به صورتش 
شد و رفت طرفش  شو نداره کرد...طاقت نیورد ...پیاده  شت و رفتن شید و برگ ک

 ..کمي از ماشین دور 
 شده بودن  

 یه دفعه صداي امیر علي بلند شد:  
تونم فراموشتتش کنم ..میگي چرا چیکار کنم .؟.از رهنم پاک نمیشتته ..نمي - 

 دارم ازدواج مي کنم ..؟
  

                
  
چون مي خوام فراموشتتش کنم ...یکي رو انتخاب کردم که  درجه باهاش فرق  

 داره ..
مي خوام دیگه بهش فکر نکنم ..مي خوام نفس بکشتتم ...دارم دیوونه میشتتم  

 امیر حسین ...
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رومم کنه ..یه ستتاله دارم توي این اتیش مي بهم حم بده ...شتتاید این ازدواج ا
 سوزم ...تو نمي دوني اون 

 با من چه کرد...نابودم کرد..آتیشم زد... 
امیر حسین به سمتش رفت ..امیر علي به شدت گریه مي کرد..اشکم در اومد 

 که امیر حسین ب*ه*لش 
 کرد و امیر علي سرشو روي شونه امیر حسین گذاشت ... 
ش  شدت گریه  شون گرفتم ...و به از  شب بارمو از ونه هاش مي لرزید...نگاه ا

 طرف دیگه اي خیره شدم ..
یب ربع بعد ...هر دو ساکت و خاموش برگشتن .....امیر حسین ماشینو روشن 

 کرد و به راه 
افتاد...وقتي به خونه رستتیدیم دیر وقت بود...و چون فردا تعطیل بود. تصتتمیم 

 گرفتیم ش  رو اونجا سر 
 م ...کنی 
  
  

 *** 
نیمه هاي شتت  بود که با صتتداي گریه هیما چشتتمامو از هم باز کردم ..امیر 

 حسین غرق در خواب به 
صله گرفتم .... بلند  شه ازش فا سمتم پهلو کرده  بود...اروم براي اینکه بیدار ن

 شدم و از اتاق بیرون 
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 اومدم  
 دم ...صدا ازطبقه پایین مي اومد ...پایین رفتم و سري چرخون 

پرستتتار خواب الود... هیما رو ب*ه*ل کرده بود و داشتتت مي گردوندتش تا   
 بچه  اروم بشه و بخوابه 

 تا منو دید با نگراني به سمتم برگشت : 
 ببخشید خانم ... از خواب بیدار شدید...؟- 
 چي شده ..؟چرا گریه مي کنه ؟- 
ا مرت  گریه مي کنه نمي دونم ...شیرشو که دادم ..پوشکشم چب کردم ..ام- 

.. 
 دستامو براي گرفتن هیما به سمتش بلند کردم : 
 بدش ...ببینم - 

بچه رو بهم داد و هیما رو توي ب*ه*لم گرفتمش ... ستترشتتو گذاشتتتم روي 
 شونه ام و حین ماساژدادن 

 کمرش به سمت اشپزخونه راه افتادم  
  

                 
  

ه دنیا اورده بود..براي اروم کردنش مرت  به بچه که بودم وقتي مادرم حمیدرو ب
 ب*ه*ل من مي داد تا  

 خودش به کاراش برسه  
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قدر اواز بخونم و  چه اون ید براي ب با که چطور  ته بودم  یاد گرف براي همین ..
 دستمو روي کمرش حرکت بدم 

 که اروم شه .. 
 پرستار خواست دنبالم بیاد که بهش گفتم : 
 .... مي رارم سرجاش ... تو برو ..خوابید میارم- 
شه قبول کرد و رفت   سته  بدون حرفي  زود قبل از اینکه ندرم عوض ب خدا خوا

.. 
شته   وارد اشپزخونه شدم ..شیشه شیر بچه رو اماده کرده بود...و روي میز گذا

 بود
شتتروب کردم آروم به اواز خوندن .....یاد گذشتتته ها افتاده بودم ...کم کم بچه 

 ساعت  اروم شد...نیم
 چرخونده بودمش .. 
خسته از تو آ*ه*و*ش گرفتنش  ...شیشه شیرشو برداشتم و یکي از صندلي ها  

 رو بیرون کشیدم ...
 روش نشستم ...و سر شیشه شیر رو توي دهنش گذاشتم ... 
 تا شیر به لباش رسید به شدت شروب به میب زدن کرد.. 
 خودم اومدم : به واکنشش لبخند زدم که با صداي امیر علي به 

 پس پرستار براي چي گرفتیم ...که تو اریت بشي؟-
  
 شیشه رو کمي توي دستم جا به جا کردم : 
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 نمي تونست ارومش کنه ..منم به زور ارومش کردم ...-
  
شت و  براي خوردن اب در   سمت کابینت رفت و لیواني  براي خودش بردا به 

 یخچالو باز کرد ...
 ودته ؟دقت کردي چقدر شکل خ- 
 حرفي نزد و اب بطري رو توي لیوان سرازیر کرد... 

سمو  - شد که این ا شه ...چي  شتي..هیما...برازنده ا شنگي روش گذا سم ق ا
 براش انتخاب کردي ؟

  
 به در خروجي اشپزخونه خیره شده بود و قلپ قلپ اب مي خورد: 
  
  

 -همین طوري ...-
  
 به گونه هیما دست کشیدم ...: 

شده ..دوست داري ب*ه*لش کني ؟...خیلي مزه میده ..تازه دختر چه اروم -
 بچه ها اونقدري که توي ب*ه*ل 

 پدراشون اروم میشن توي ب*ه*ل مادراشون اروم نیستن 
  
 از گوشه ي چشم نگاهي بهم انداخت که غرق در نگاه صورت هیما بودم  
 لبخندي زدم : 
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شم باز مي کني مي بیني انقدر بزرگ- شه این  یه روزي چ شده که باورت نمی
 همون هیما کوچولوي 

 خودته ...هیمایي که مرت  براي اروم کردنش باید ب*ه*لش مي گرفتي
  
فکش منقبي شد و نگاهشو ازم گرفت و دوباره به در اشپزخونه چشم دوخت  

... 
شتتده بود یه موجود غیر قابل نفور ..وقتي دیدم حرفي نمي زنه ...ستترمو پایین 

 شیر خوردن گرفتم و به 
هیما خیره شتتدم که با صتتداي اروم و ناراحت کننده اي  همونطور خیره به در  

 گفت :..
از اسماي کردي خوشش نمي اومد...یه بار سر اسم بچه ...ندرشو خواستم - 

 و یه اسم کردي گفتم ..
به شتتدت مخالفت کرد...و گفت یه استتم باید تو وزن استتم خودم براش بذارم 

 سر بود.....عشم ...بچه  پ
  
 امیدوار از حرف زدنش سرمو بلند کردم و ازش پرسیدم : 

 براي همین روش یه اسم کردي گذاشتي ؟-
  
 خیره به همون در یه قلپ دیگه از ابشو خورد...: 
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چند روز پیش مادرش اومده بود مط  ...اصتتالتحمل دیدنشتتو نداشتتتم -
 ...حضورش اعصابمو بهم 

 تمام مریضامو رد کنم که برن ریخت ....طوري که مجبور شدم  
به کابینت تکیه داد....مي  با دو دستتتت گرفت ..و  به ستتمتم چرخید..لیوانو 

 دونستم نیاز به حرف زدن 
 داره ...پس حرفي نزدم که راحت حرفاشو بزنه : 
  
  

مرت  قسم مي خورد که اصال نمي دونسته حنانه این کارارو کرده ...خواهش -
 مي کرد حنانه رو 

 م و اگه اشنا و کسي دارم کمکش کنم که از اون تو در بیادببخش 
شده  شد...چقدر امیرعلي  عوض  ستاش خیره  سکوت کرد و به لیوان توي د

 بود:
  

 یگانه هم تو اتاق ب*ه*لي بود و همه ي حرفاشو شنید-
  

 دلم براي یگانه سوخت :
  
 ناراحت شد؟- 

 متعج  سرشو بلند کرد  و سوالي نگاهم کرد:
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 انه رو مي گم ؟یگ-
  
 تازه یاد یگانه افتاد...سري تکون داد: 
نمي دونم ...چیزي که به روي خودش نیورد....دختر ارومیه ...خیلیم تو داره - 

... 
 با سکوت بهش خیره شدم :

  
اونقدر این زن ... گفت و گفت و التماسم کرد که با اعصابي داغون  از مط   - 

 زدم بیرون 
دي  نگران دخترش بود که یه بارم ستتراغي از نوه اش مستتخره استتت ...به ح

 نگرفت ...بیچاره فکر مي 
 کنه هنوز راهي براي  برگشت هست  

زار مي زد و مي گفت پدرش دیگه نمي خواد دخترش رو  ببینه ...از روي منم 
 خجالت میکشه ..و دیگه 

ز من کاري با دخترش نداره ...براي همین زن بدبخت اومده بود ستتراغم که ا 
 کمب بگیره 

بیچاره فکر مي کرد با رضتتایت من ..تو..امیرحستتین ...همه چي به خوبي و 
 خوشي برطرف میشه ...و 

همه چي مثل سابم میشه ...مثل سابم میشه و من حاضرم دخترشو قبول کنم و 
 باهاش زندگي 
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 کنم ... 
 بود: هصورتش از فرط عصبانیت در هم رفته بود  و به نقطه نامعلومي خیره شد 
  
  

 مي تونم یه سوالي ازت بپرسم ؟-
  

روشو به سمتم برگردوند و خیره نگاهم کرد..پرسیدنش یکم سخت بود..نفسم 
 رو با احتیاط بیرون 

 دادم : 
 تو......هنوز...یعني ..چطوري بگم ...خوب ....هنوزم دوسش داري؟- 

به رنگ  بي حرف تو نگاهم ... خیره مونده بود..صتتورتم ازطرز نگاهش رنگ
 شد:

  
 به ندرت دوست داشتن یا نداشتن من ..چیزي رم عوض مي کنه ؟ - 
 به لبهام حالتي دادم و مردد گفتم : 
 هیچ وقت توي این ... یه سال نخواستي بري دیدنش ؟- 
 نگاهش آشفته و دردمند بود: 

مي رفتم دیدنش که چي بشتته ؟..که بدتر خودم  رو نقره داه کنم ..که باز تو -
 ام خیره بشه و از چشم

 عشم مرده اش حرف بزنه ؟ 
 از نفرتاش حرف بزنه .؟.به امیر حسین بدو بیراه بگه ...؟  
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 با لذت از کشتن تو حرف بزنه ...؟ 
 براي چي مي رفتم ...؟ 

کستتي که حتي یه رره حس مادري نداشتتت که به محي به دنیا اومدن بچه 
 حاضر بشه حداقل  یه نگاه 

 بندازه ...به ندرت دیدن و مالقات کردن داره ؟به صورت بچه اش   
 بي حرف نگاهش کردم : 
 مي دوني چرا ب*ه*ل کردن این بچه ... انقدر برام سخته ؟- 
 سکوت کردم : 

شه - سي رفته با سم وجودش ..بوش ... طرزنگاهش ...به ک براي اینکه مي تر
 که دیگه نمي خوام حتي 

 یه رره هم تو قلبم احساسش  کنم 
  
 خند محزوني زدم ....حم داشت :لب 
  
  
چرا یگانه ؟؟!!...اونم بعد از یکسال !!!...واقعا با همه ي این مسائل ...  کنار - 

 اومد؟
  

سمت میز  شو از کابینت جدا کرد...  به  سرش رو تکوني داد و تکیه ا ناراحت 
 اومد..نزدیکترین صندلي رو 
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 بیرون کشید ...  
از نشستن ...دستاشو دور لیوان  حلقه کرد و یه  لیوانشو روي میزگذاشت و بعد

 دفعه تو چشمام خیره 
 شد: 

ستم که بخوام توي زندگیم - سته از ادمایي نی سفانه جز اون د خوشبختانه یا متا
 .... اشتباهي رو... دو 

 بار تکرار کنم  
آره فراموش کردن ادمي که صبح تا ش  باهاش بودي و حاضر بودي هر کاري  

 ...هر کاري ..براش بکني 
خیلي سخته ...اونقدر سخت که مدام افکار بي سر و ته ... توي سرت جوالن 

 مي دن و گاهي ممکنه  
 مغزت  اندازه یه پسر بچه  ساله بشه ...که هر فکري مي تونه با خودش بکنه  

کاري  یه  ما میشتتته  یه راه برگشتتتي هستتتت ..حت ما  که حت نه  که فکرک به این
 همه کرد...دوباره میشه که 

 چي رو  مثل روز اول برگردوند سرجاي اولش  
 اما به دقیقه نکشیده ...عقل آدم  بر مي گرده سرجاش ... 
 که چطور مي خواي به کسي فکر کني که یه شبه از هستي ساقطت کرد...؟ 

شي و فکر کني  شماش خیره ب شتش ..یه عمر تو چ چطور مي خواي بعد از برگ
 که آیا دوستم داره یا باز 

اره براي خودش نقشتته مي کشتته ؟...داره بازیم مي ده ...دوباره توي یه فکر د 
 دیگه است 
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باید   به یه طرف ...این بي محبتیاش ...بي معرفتیاشتتو..  اصتتال همه ي اینا 
 چطوري از رهنم محو کنم ؟...

 چطوري باید دل شکسته امو التیام ببخشم ؟اصال مگه میشه ؟ 
 بهش فکر کردم ....خیلیم فکر کردم ....  نه آوا.... دیگه نمیشه ..... 
 عقل میگه ... منطم میگه ..که دیگه نمیشه .. 
 یه ساله که دارم بهش فکر مي کنم ... 
 بهترین راه فراموش کردن گذشته و زني به اسم حنانه . 

.فقط تشکیل یه زندگي جدیده ...یگانه کسي نیست که با یه نگاه عاشقش شده 
 باشم ...یا دلم رو 

 برده باشه ... 
  
  

در واقعه حنانه گند زده به همه این حستتا...به همه ي این چیزاي خوبي ...که 
 مي تونست براي من 

 اتفاق بیفته  
شه ...همه این  سیه که فکر مي کنم مي تونه باعک ب ضیه اینکه ...یگانه تنها ک ق

 چیزا را دور بریزم ...تنها 
سیه که مي تونم با اطمینان هیما رو ب شم کهک سپرم ..بدون اینکه نگران با  هش ب

 قراره چطور زیر 
 دستاش بزرگ بشه  
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.      ماهه توي مطبم مشغوله ...احساس مي کنم حضورش بهم آرامش مي ده 
 ...نگرانیا رو ازم دور مي 

 کنه .. 
 هرچند با این اوضاب روحي داغونم ...خیلي دارم تو حقش بدي مي کنم ... 

سم د ساختم ...اما نمونه اش ... مرا ش  پر خاطره براش مي  ش  ...باید یه  ی
 فقط بغ کردم ...فقط 

 سکوت کردم ...و نتونستم یه لبخند ساختگي بزنم که دلخوش بشه  
مطم نم خیلي ناراحتش کردم ...اما خانوم تر از این حرفاست که بخواد به روم  

 بیاره 
 لبخندي تلخ زینت لبهاش شد: 

نه وقتي ازش خ- نا لت برعکس ح جا هاش از خ نه  گاري کردم ...گو واستتت
 حسابي سرخ شد و گل انداخت 

 ..دست و پاشو حسابي گم کرده بود 
...اصتتال انتدار نداشتتتت بخوام با این اخالق گندم ازش خواستتتگاري کنم 

 ...انقدر اخالقم بده  که  فقط  
 خودم مي دونم چه ادم افتضاحیم .. 

که   که مي رفتم ...همیشتتته اون بود  ط   اول ستتالم مي کرد...در برابر م
 بداخالقیام ..بي 

 توجهیام ..ساکت میشد..حرفي نمي زد و فقط چشم مي گفت .. 
انگار فهمیده بود گذر زمان همه چي رو خوب مي کنه ..خوب نکنه ... الاقل  

 بهتر مي کنه 
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ضامو  ضي از مری سید..بهش زور مي گفتم ..بع سي نمي ر زورم که اینجا به ک
 ردن مي نداختم گ

ناز   یه دختر  نه ...چون فکر مي کردم  اون ...مجبورش مي کردم بیشتتتر بمو
 پرورده مثل حنانه است ...

مثل دیوونه ها به  جاي حنانه ... از اون انتقام مي گرفتم ...این در حالي بود که 
 اصال شرایط زندگیشو 

 ود...بنمي دونستم ...فقط همین که استادم تاییدش کرده بود... برام کافي  
کارمون  قدر  یه روز ان که  تا این ندگیش ...خودش برام مهم نبودن ... چون ز

 طوالني شدکه بالخره به حرف 
 اومد و  گفت بایدزودتر بره  

بت بودن ...اون روزم از اون روزایي بود که اعصتتتابم خرد بود...تا  دونفر تو نو
 گفت بذارم بره ..از کوره در 

یته ...و مجبورش کردم اون دو نفرم اون راه بندازه رفتم ..که چرا انقدر بي مس ول
 ..هیچي نتونست بگه 

 ...به ناچار قبول کرد ...اما مدام چشمش به ساعت بود... 
گه   که هر چي بهش میگم بي چون و چرا می مه ... فکر مي کردم خیلي مدلو

 چشم ...
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ه .من کساعت  شد...مثل مره سرکنده داشت تند تند وسایلشو جمع مي کرد..
 زود رفتن ونرفتنم 

 برام فراقي نمي کرد 
تازه دوز اریت کردنم رفته بود باال...کیفشتتو برداشتتت و از اتاقش بیرون اومد 

 ...خواست بگه خداحافظ که 
 بهش گفتم : 
 کجا؟... هنوز یه مریي دیگه مونده - 
رنگش پرید  و تو جاش خشتتکش زد...به دور تا دور مط   نگاهي انداخت و  

 : گفت
 دکتر کسي که تو مط  نیست ..- 
 به دروه گفتم : 
 تا یه ربع دیگه میاد- 
 به ساعتش نگاهي انداخت و گفت : 
 ببخشیدمن نمي تونم بمونم ..- 
بدم اومد از اینکه رو حرفم ..حرف زده بود و نه اورده بود...اخم کردم و گفتم  
: 
 برو منم باید برم ..شما تا یه ربع بمون ... اگه نیومد - 
 مسر تو چشمام خیره شد و گفت : 
 شرمنده دکتر نمي تونم بمونم ..تا االنم خیلي دیر کردم - 
شتتما تو مط  من کار مي کني هر وقت که من بگم مي ري...نه اینکه هر - 

 وقت خودت خواستي ...
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یاج داره ...و اریتش نمي کردم  جا احت به حقوق این قدر  کاش مي دونستتتم چ
 ها تفریح ...اخه بعد از مدت

خوبي گیر اورده بودم ...مي خواستم با اریت کردنش کمي تفریح کنم و تو دلم 
 بخندم ...شایدم مي 

 خواستم رهنمو از درگیري تو گذشته ها ... دور کنم ... 
کیفمو برداشتتم که برم ... پشتت سترم اومد و با صتدایي که بلند م نبود ...اما  

 محکم و قاطع بود گفت :
شما امر بفرمائید دکتر...البته ساعت کاري من مشخصه ...منم  بله هر وقت-

 که تمام کارامو انجام 
دادم ...البد ایشونم خارج از برنامه نوبت گرفتن ..که این دیگه جز وظایف من 

 نیست ...من همین االن باید 
 برم ...خونه ..چون واقعا دیر کردم  

ستم مجرده ..چون کامل  قبل از اینکه به شو خونده  مي دون مطبم بیاد پرونده ا
 بودم ...حرصم گرفته بود 

 که حتما کسي رو داره که براي رفتن به پیشش انقدر بي تابه و عجله داره ... 
 براي همین متلب بارش کردم ...چون فکر مي کردم با کسیه : 
 آخي..طرفتون ..بیتابتون میشن که اگه یکم دیرتر برید؟- 
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 ه کرد ..صورتش قرمز شد و با صداي کنترل شده اي گفت :دا 
شما رو نمي دونم که چقدر تو زندگي مس ولیت پذیر هستید ..اما من نسبت -

 به یکي وظیفه اي دارم 
 که باید انجام بدم .. 

کسي که االن درست سه ساعت تمام چشمش به در خشب شده که دخترش 
 درو باز کنه و بره یه 

 تو دهنش ... چیکه اب بذاره 
چرا؟.. چون که توان راه رفتن نداره ...حتي نمي تونه یه دستشویي ساده رو هم 

 بره ...پرستارم که  
 ساعتي هست که رفته  و مادرمو تنها گذاشته ... 

حاال ممنون میشم خودتون به اون مریي خارج ازنوبتتون برسید...چون اگه از 
 اینجام بیرونمم 

به خاطر پول اینجا... مادرمو تو تشتتنگي و گشتتنگي  کنید..حاضتتر نیستتتم ... 
 بذارم ..با اجازه دکتر

تا حاال انقدر از خودم بدم نیومده بود...به خودم که اومدم از مط  زده بیرون 
 ..تند رفتم دنبالش ...اون 

موقع شتت  مگه ماشتتین گیر مي اورد..از پارکینگ در اومدم ..با عجله داشتتت 
 مي رفت سر خیابون که یه 

شه رو پایین  شی شد... سمتش رفتم ..بوق زدم ..متوجه ام  شین بگیره ....به  ما
 دادم و گفتم بیاد باال 

 برسونمش  
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چنان چشتتم غره اي بهم رفت که فهمیدم فهمیده ..در مورد مریي ستترکارش  
 گذاشتم 

 پس مریضتون ؟- 
 خنده ام گرفته بود: 
 نیاد ..بیاید باال ..اینجا خودتون گفتید خارج از نوبته ...همون بهتر اصتتال- 

 ماشین دیر گیر تون میاد...
مردد بود که خودم درجلو رو باز کردم ...معلوم بود عجله داره که دیگه تعارف 

 نکرد و سوار شد...خودت 
 که دیدي خونشون کجاست ..خیلي از مط  من دوره ... 
ده پیاوقتي رستتوندمش انقدر هول بود که یادش رفت خداحافدي کنه ...تند  

 شد و رفت 
سبت به   سبت بهش پیدا کردم ...از اینکه ن از اون روز به بعد  یه حس احترام ن

 کسي تعهد داره ...ادما 
براش مهمن ...و وقتشتتو به بطالت نمي گذرونه ...زندگي براش ارزش داره ...  

 هدف داره ..
.. کنم ..حتي کار بدمم به روم نیورد...انگار نه انگار که مي خواستتتم اریتش 

 روز بعدش که حال مادرشو 
پرستتیدم ..مثل همیشتته با همون چهره اروم ...جوابمو داد و گفت که خوبه و  

 عذاب وجدانمو از بین برد
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کم کم این ادم و افکارش روم تاثیر گذاشت ...انقدر که با خودم گفتم مي تونم 
 در کنارش یه زندگي اروم 

 داشته باشم ... 
 خنده اش گرفت : 

س- شو بخواي هنوزم نمي دونم چرا بهم جواب مثبت داد...چون توي تمام را ت
 این مدت که با من کار 

کرده  ..چیز خوبي از م ندیده که بخواد تحت تاثیر قرار بگیره ...نه محبتي ..نه  
 خنده اي ...

  
  
 لبخند زدم ...از توي فکر بیرون اومد و م*س*تقیم بهم خیره شد: 
 یه فکر مي کني دارم اشتباه مي کنم ؟تو چي ؟توام مثل بق- 
 از حرفش جا خوردم : 

ید ببیني و - با ندگي کني ...تو  هاش ز با یه عمر   خاب توه ...قراره تو  این انت
 بفهمي که این کارت ..این 

ستي که بگیم از  ست یا نه ...به هر حال دیگه بچه نی شتباه ه صمیمت ...   ا ت
 روي احساسات داري 

 تصمیم مي گیري 
 لبخند بهم خیره شد و گفتم : با 
 من که ازش خوشم اومده ...- 
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لبخندش  پر محبت تر شتتد و نگاهش به ستتمت هیما ستتر خورد  ...رفته رفته 
 لبخندش محو شد و اخم 

ستام بلند  صمیم آني  هیما رو روي د ست که توي یه ت ش شونیش ن ظریفي رو پی
 کردم به طرفش و 

 گفتم : 
ردي ...بیا یه بارم که شتتده ب*ه*لش کن به کستتي نمي گم که ب*ه*لش ک-

 ..تا اخر عمر که نمي توني ازش 
 دوري کني ... 

 بهم خیره شد:  
 نمي تونم - 

لش - تا ب*ه* کن  باور  ته ... خود جود  چون از و ني ... تو مي  خواي  ب
 کني...بهترین حس دنیا بهت دست مي 

حانش ده ...یه حستتي که نمي خواي باهیچي عوضتتش کني ...فقط یه بار امت 
 کن 

 به من و بچه خیره شده بود.....کم کم نگاهش رفت سمت بچه ... 
شد و قدمي به عق  رفت ..اما کوتاه نیومدم ..به  شدم ...هول کرد و بلند  بلند 

 طرفش رفتم ..درست رو به 
 روش ایستادم : 
 ب*ه*لش کن - 
 ..ترسیده بود: 
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 من بلد نیستم مي ندازمش - 
شتتم من هستتتم ...مراقبم ..تو یه بار ب*ه*لش کن بلدي نمي خواد...تازه ا- 

 ..فقط یه بار
شو برد زیر بدن هیما  ستا خیره به نگاه اروم هیما..با قورت دادن اب دهنش ...د

 تا توي ب*ه*لش بگیره ..با 
 احتیاط بهش دادم .. 
 مثل یه چیز عیج  و غری  به بچه خیره شده بود لبخندي زدم : 
  
  
 -...به خدا خیلي مزه مي ده .. نترس به خودت بچسبونش 

به خودش  ما رو اروم  فت و هی گاهشتتو از م گر با تموم شتتتدن حرفم ن
 چسبوند...بچه که خوابش نمي برد 

اهسته گاهي دستاشو تکون مي داد..امیر علي محو حرکات بچه ...حضور منو  
 فراموش کرده بود

 االن چه حسي داري؟- 
 نگاه از بچه نمي گرفت : 
 نمي دونم - 
 لبخندم غلیظ تر شد: 
 همین ندونستن خودش بهترین حسه .....- 

نداد...بعد از چند لحده که دیدم محو هیماستتتت ..اروم از  به حرفم  جوابي 
 اشپزخونه خارج شدم ..و به 
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باال رفتم ...معلوم بود دلش پر مي کشتتید براي توي ب*ه*ل   ستتمت طبقه 
 گرفتن هیما...

شتم وبه در ا  سري تکون باالي پله ها برگ شدم ...خبري نبود.. شپزخونه خیره 
 دادم و وارد اتاق شدم ...

براي اینکه امیر حسین از خواب بیدار نشه ..اروم مالفه رو بلند کردم و خواستم 
 زیرش بخزم که چشم 

 بسته گفت : 
 تو چرا اروم و قرار نداري دختر...همش درحال حرکتي ...کجایي؟- 
 ردم و گفتم :خنده دندون نماي بي صدایي ک 
 تو هنوز نخوابیدي ...؟- 
 به طرفم پهلو کرد و چشماشو باز کرد: 
 تو مگه مي راري ؟- 
 در حین دیدن چهره دوست داشتنیش ..نوک بینیشو کشیدم و گفتم : 
 مي دوني چندتا دوست دارم ؟- 
 نصف ش  سوال ریاضي پرسیدنت چیه ؟نه نمي دونم چندتا؟- 

لي مي خواستم از خوشحالي بال در بیارم ..دستامو با قبول بچه از طرف امیر ع
 از هم باز کردم و مثل 

 بچه ها گفتم : 
 این هوا- 
 خوابالود خندید و یهو دست بلند کرد و منو توي ب*ه*لش کشید و گفت : 
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 این هوا که کمه ..بیشترش کن - 
 وریسته رفتم از خنده و اون با چشتماي بستته بیشتتر منو به خودش چستبوند  

 گفت :
 بگیر بخواب ...- 
 سرمو روي سینه اش گذاشتم و در حالي که مي خندیدم ازش پرسیدم : 
 -تو چندتا دوسم داري؟ 
 اوممممم ...هزار هزار  هوا...- 
 این هوا کو ..که من  نمي بینمش ...؟- 
 ببیني که مزه اش میره ...جان من بخواب ..خوابم میاد- 
 وال باشه مي خوابم ... فقط یه س- 
 هوم ؟- 

اون روز که توي بیمارستان با اون دختر کوچولو بازي مي کردم ...تو از پشت -
 سر غافلگیرم کردي 

 ...یادته ؟ 
 چشماش بسته بود اما لبهاش از خنده کش اومد: 
 همون روز که زبونت بند اومده بود سر بازي رنگا..؟- 
 اوهوم ...- 
 و ازم پرسید:چشم بسته پیشونیشو به پیشونیم چسبوند  
 چرا بهش گفتي عسلي ؟- 
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 یاد اون روز افتادم : 
 اخه یه دفعه اي تو و رنگ چشات  اومد تو رهنم - 
که دلم مي -  قدر هول کرده بودي  مب شتتتده بودي ..ان با ن قدر  اون روز ان

 خواست بشینم فقط نگات کنم 
 براي همون بهم شیفت ش  دادي ؟- 

*لش گرفته بود ..کمي منو باالتر کشید همونطور که با دو دست منو توي ب*ه
 و با همون چشماي 

 بسته ...لبهامو ب*و*سید: 
 بخواب ...- 
  

                
  
 تو چرا انقدر دوست داري منو اریت کني ؟- 
 چون دوست داشتني هستي - 
 امیر حسین ؟- 
 بلند خندید...: 
 اینا اریت نیست - 
 البد ابراز احساساته ؟- 
 ...حاال بگیر بخواب آباریکال- 

http://www.roman4u.ir/


 2527 عبور از غبار

قدر  ها خیلي  شتتیرین بودن ...اون نده  نده ... این خ ..هر دو زده بودیم زیر خ
 شیرین که حاال حاالها نمیشد 

 مزه خوبشو به فراموشي سپرد 
براي امیر علي خیلي خوشتتحال بودم ..گاهي باید بعضتتیا بیان تو زندگیت  تا 

 بتوني خودتو پیدا کني 
به یگانه  ..بفهمي کجاي کاري...و یاز  از زندگي چي مي خواي ...امیر علي ن
 داشت ...خودشم هنوز به 

طور کامل  نمي دونستتت چي مي خواد...ولي دل و عقلش یه جورایي داشتتتن 
 کمکش مي 

کردن ...خودشتتم مي دونه نیاز به یکي داره ......یکي مثل یگانه ...تا بتونه باز  
 مثل گذشته ها سرپا بشه 

  
 **** 

 د:فصل جدی
  

وارد بخش که شتتدم ... بعد از عوض کردن لباستتهام ...براي دیدن بیمارم  با 
 گرفتن پرونده اش از پرستار 

 به سمت اتاقش به راه افتادم .. 
وقتي وارد اتاق  شتتدم ...امیر حستتین با ورودیاي جدید  ستتر یکي از بیمارا  

 ایستاده  بود
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هم انداخت  ...در جوابش ..باالي تخت بیمارم رفتم ...امیر حستتین نگاهي ب
 منم نگاه کوتاهي بهش 

 انداختم  و گوشیمو از دور گردنم برداشتم ... که از دست بچه ها نالید: 
 یعني واقعا اینم بلد نیستید ؟- 
 سرمو بلند کردم ..بچه ها رنگ پریده نگاهش مي کردن : 
ضعتون اینه ..پس به چه دردي -   شماها ميتو اتاق عمل که اونید ..اینجا که و

 خورید ؟
  
  
به دختر و پستتري که دورتر از  همه ایستتتاده بودن و ریز ریز مي خندیدن خیره  

 شدم 
..یه لحده یاد خودم و یوستتف افتادم ...چندین ستتال پیش ...لحدات شتتیرین 

 اون زمان ... حس شیریني رو 
 به زیر پوستم دوند: 
 ر توش عاجزیدتشخیص این بیماري کار زیادي سختي نیست که انقد-ي 
 یوسف کمي به طرفم خم شد و  دم گوشم اروم گفت : 

این موحد فکر مي کنه ما شاخ قولو شکستیم که اینجایم ..از کجا باید بدونیم -
 اخه ؟..از باباي 

 تاجرمون .؟..اي مصبتو شکر 
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شر بهش   سین با ت شم به خنده افتاد که امیر ح جلوي خنده امو گرفتم  ....خود
 گفت :

ش-  شاید تجریباتتو بتوني  به اینام سلح ور تو انگاري زیاد واردي...بیا جلو ...
 یکم انتقال بدي 

یوستتف که انتدار مچ گیري از طرف امیر حستتینو نداشتتت .. پس گردنشتتو با  
 ژستي خاص خاروند و گفت :

تو انتقال اطالعات که شکي نیست دکتر..اما اگه جسارت نباشه ..خانوم دکتر -
 ردن فروزش بیشتر وا

  
 از ترس سیخ ایستادم ... امیر حسین و بقیه بهم خیره شدن . 

.نمي دونستتتم چي بگم  که از هیجان یه تشتتخیص بي ربط پروندم ... امیر 
 حسین با تاسف سري تکون 

 داد و گفت : 
 هر دم از این باه بري مي رسد-
  
 یوسف شیطون شد و با  خنده گفت : 

 دوتا دوتا هم مي رسد دکتر-
  

فش همه رو به خنده انداخت حتي امیر حستتین رو .... همه مي  خندیدن حر
 اما من بغي کرده بودم ..و 

 براي یوسف خط نشون مي کشیدم ي 
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شت براي بچه ها حرف مي زد  شتم ..دا سین به زمان حال برگ صداي امیر ح با 

 و تمام جزئیاتو براشون 
 مو به مو توضیح مي داد 

  
  

ها بهش خیره .لبخندي زدم و بهش چشتت کار ش بود و بچه  م دوختم ...گرم 
 بودن ...سرمو پایین انداختم و 

 به بیمار خیره شدم  
چه روزایي رو که نگذرونده بودیم ...روزایي که طمع تلخشتتونو مي تونستتتم  

 همیشه احساس کنم 
سلمون  شتیم ...روزاي خوب ماه ع ضش روزاي خوبي رو هم ....باهم دا ..عو

 توي  کردستان  
 ...اس  سواریمون و ترس من از افتادن از روي اس  

شته ها و اتفاقایي که خیلي  شتم از گذ گاه دا شده بود..نا خودآ امروز یه چیزیم 
 از شون گذشته بود ... 

 یاد مي کردم ... 
خواستتتگاري عجی  و غری  امیر حستتین بعد از اون همه دور زدن تو خیابونا 

 ...توي ماشینش .. 
 اون وضع اسفناک سرد خونه ...و فراري دادنم از اونجا... نجات دادنم از 
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گوشتتي رو  توي گوشتتم کمي جا به جا کردم ...صتتداي قل  بیمار رو بین این 

 همه فکر نمي تونستم 
 خوب تشخیص بدم .. 

 دوران خوش و عذاب اور دانشجویي...چه روزاي خوبي بود... 
 ه بود مریي به لبخند عجی  رو لبهام با تعج  خیره شد

اولین باري که امیر حسین رو دیدم ..وقتي بود که براي اولین بار وارد کالسمون 
 شده بود...و نگاهي که 

 با بي حالي به جمعیتمون انداخته بود... 
سین ناراحت  تب تب چهره هاي بچه ها رو به یاد مي اوردم ...از وجود امیر ح

 بودن ..چون برخورد خوبي 
 به زور کالسمونو تحمل مي کرد  باهامون نداشت و انگار

وقتي همه جزوه هامونو باز کردیم که مشتتغول نت برداري شتتیم ... بلند شتد و 
 روي تخت اسم یه 

بیماري رو نوشت ..بیماري که اسمشو یه بارم نشنیده بودم ..برگشت طرفمون 
 ..به قیافه هاي هاج 

 واجمون ندري انداخت و گفت : 
 مي دونید این چیه ؟ -

رسیده و رنگ پریده بهش خیره شده بودیم ..ابروهاشو با تاسف باال داد و همه ت
 گفت : 

 خوشبحال من که قراره وقتمو با شما ها حروم کنم -
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به ستتمت میزش رفت  ...کیفشتتو برداشتتت و به ستتمت در رفت ...با دهن باز 
 نگاهش مي کردیم که قبل 

 از خروج ... فقط سرشو برگردوند و گفت : 
عد - مانش ...و هر جلستتته ب باره عالئمش ..نحوه در ماري ..در باره این بی در

 چیزي که مربوط بهش هست 
 امتحان مي گیرم ...هر کي که بیفته ..باید درسو حذف کنه ... 

  
  

امتحاني که فقط  نفر ازش نمره قبولي  گرفتیم ... نفري که از اون روز به بعد یه 
 جور دیگه رومون 

اینکه کستتي رو از اون درس حذف نکرد ..اما درس حستتاب باز کرده بود...با 
 دادن و توضیح دادناش فقط 

 مختص ما ده نفري بود که بیشتر مورد خطابش بودیم ... 
طاقت نیوردم و دوباره به نیم رخش خیره شتتدم ...روي بیمار خم شتتده بود و 

 معاینه اش مي کرد... 
  

سمتم هو شتمش ...چه خوب بود که ق من یا یوسف نبودن .چه خوب بود که دا
 ...چه خوب بود که سایه 

 حمایتاشو داشتم ..سایه دوست داشتناشو 
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چند وقت پیش شعري مي خوندم که درست .... وصف الحال االن منو داشت 
 ...وجودم با تب تب کلمات 

 شعر پر از امنیت و آرامش مي شدن 
 میدانم نمیداني -ي

 چقدر دوستت دارم 
 و چقدر این دوست داشتن  

 همه چیزم را در دست گرفته است ي 
 به انگشتاي کشیده اش خیره شدم : 

 يمیدانم نمیداني 
 چقدر بي آنکه بداني، 

 میتوانم دوستت داشته باشم ، 
 بي آنکه نگاهت کنم ، 
 بي آنکه صدایت کنم ، 

 بي آنکه حتي زنده باشم ي 
 حالت صورت و موهایي که از نوازشون سیر نمي شدم : 

 داني يمیدانم نمی
 تابه حال چقدر دوست داشتنت 

 مرا به کشتن داده است !ي 
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زیاد خیره شدن بهش اونم جلوي اون همه ادم کار درستي نبود..سرم رو تکوني 
 دادم  و به سختي به 

 کارم ادامه دادم 
زماني که معاینه ام تموم شتتد.. گوشتتیمو دور گردنم انداختم که دیدم کار امیر 

 سینم تموم شده و بچه ح
 ها در حال بیرون رفتن هستن 

جدید و  خت مشتتغول نوشتتتن داروهاي  هاي ت باز کردم و انت مارو  نده بی پرو
 وضعیت پیشرفت بیمار شدم که 

گرماي تنش رو در کنار خودم احستتاس کردم از گوشتته چشتتم نگاهي بهش 
 انداختم و با لبخندي در 

 :  حالي که اخرین دارو رو مي نوشتم گفتم
 یکم باهاشون مهربون تر باش ...گ*ن*ا*ه دارن ... -

با لبخند کوتاهي ...چشتتم غره اي بهم رفت و اروم پرونده رو  از زیر دستتتام به 
 سمت خودش کشید  

 ...نگاهي  به نوشته هام  انداخت و گفت : 
 الزم نیست تو دلت براشون بسوزه ..حقشونه -

سرش تو پرونده بود  شتم .. سمتش برگ شدم و خیره بهش به  سینه  ست به  ..د
 گفتم : 

شتتتاید یکي از اون بیچاره ها عین من روزي هزار بار ازت بترستتته ..اونوقت -
 چي؟ 
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 فقط چشماشو باال داد و با کمي اخم گفت : 
 قرار نیست دیگه آوا فروزشي تکرار بشه که بخوام حواسمو جمع کنم -

به مریي و بعد پرو نده و من انداخت و قندي توي دلم اب شتتتد که نگاهي 
 گفت : 

بهتره از این به بعد مس ولیت اینایي که براشون دل مي سوزني رو به تو بسپرم - 
... 

 اب دهنمو قورت دادم : 
خیلي مونده ما به پاي شتتما برستتیم دکتر ...ما رو معذور بفرمائید و از این -

 نسخه هاي پر رنگ و لعاب 
 برامون نپیچید 
 تم ..عوضم نمیشه متاسفم تصمیمم رو گرف- 
 خندیدم و دربرابر حرفش به ناچار سر تعدیم فرود اوردم که گفت : 
 امروز بریم خونه ما یا پاتوق من ؟- 
 نمي دونم تصمیمش سخته ...- 
 پس بیا سنگ کاغذ قیچي ...- 

سرمو  مطم ن تکون دادم و در برابر مریضي که با بهت بهمون نگاه مي کرد رو 
  به روش قرار گرفتم و

 اون با خنده گفت : 
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 سنگ ... کاغذ... قیچي - 
 اون یکي مریضم محو ما شد...براي بار دوم ...من گفتم : 
 سنگ ...کاغذ... قیچي - 
 با دیدن نتیجه هر دو زدیم زیر خنده و اون گفت : 
 خونه ما - 

نده بیمارو همیشتتته توي این بازي مي باختم ...دیگه عادتم شتتتده بود... پرو
 برداشتم ..و همراهش از اتاق 

 بیمارا بیرون اومدیم و من گفتم : 
 کاش امیر علي... یگانه رو امش  بیاره - 
 پرونده ي توي دستشو جا به جا کرد و گفت : 
نمي دونم ...اصتتال به ندرت چطوره ..امشتت  دوتاشتتونو دعوت کنیم پاتوق - 

 خودمون ؟
 فتم :ابرویي  با روق باال دادم  و گ 
 فکر بدیم نیست ...خیلیم خوبه ...- 

فکر بدیم نیستتت ...خیلیم خوبه ... چون هنوز اونطوري فرصتتت نشتتده که  -
 بیشتر باهم اشنا بشیم ...من 

 دعوتشون کنم یاشما دکتر جان ؟ 
 از گوشه چشم نگاهي به شیطنت و خنده روي لبام انداخت و گفت : 
 توني بري مط  امیر علي ؟بهت یه مرخصي نصفه روزه بدم ...مي - 
 چیني به بینیم دادم و گفتم : 
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 مرخصي با حقوق ؟- 
 با بدجنسي شونه اي باال انداخت و گفت : 
اصتتال خودم زنگ مي زنم ..منو باش گفتم به بهونه رفتن به اونجا یکم اب و - 

 هوا عوض کني 
 اي جانم ... چقدر تو خوبي دکتر- 

یا- حاال مي ري  نه ؟چون مي دونم تلفني امیر علي قبول  مي دونم عزیزم ...
 نمي کنه ...از اونجایي هم 

 که اگه تو بري ...سخته که برات بهونه بیاره ... 
 از حس شوخي در اومدم و گفتم : 
 اگه قبول نکرد چي ؟- 
  
  

تو بگو...یکمم چاشني زورم توش به کار ببر...مجبور میشه قبول کنه ...مامان -
 ه مي گفت این روزا خون

ام که میاد ...  زیاد حس و حال کاري نداره ...یه گردش شتتبانه شتتاید براش  
 خوب باشه 

هفته دیگه مراسم عقدشونه ...نمي خوام انقدر تو خودش باشه ...دوست دارم 
 که  خوشبخت بشن ... 

 به ندر که یگانه دختر خوبي میاد.. 
 اوهوم ..دختر ناز و دوست داشتنیه ..فقط - 
 بهم انداخت :نیم نگاهي  
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 فقط چي ؟ - 
 احساس میکنم امیر علي اون حسي که بایدو بهش نداره ...- 
 امیر حسین ناراحت نگاهشو ازم گرفت : 

سر لجبازي با خودش این کارو کرده - سم از  سم ..مي تر منم از همین مي تر
 باشه ...این  چند وقته 

صال نمي تونم بف  شخیص بدم ..ا شو ت صال نمي تونم رفتارا ار همم داره چیکا
 مي کنه 

باشتتته و امیر علیم اوني - یدش امیر علي  مه ام دختره گ*ن*ا*ه داره ...اگه ه
 نباشه که فکر مي کرده ...ضربه 

به این  نده اش ... به آی خدا مي کنم امیر علي  خدا  بدي مي خوره ...فقط 
 دختر... به زندگیش ... خوب فکر 

 کرده باشه ... 
 ي بزنه ...:امیر حسین سعي کرد لبخند 
 پس مي ري ؟- 
 سرمو مطم ن تکون دادم ...: 
 اره ...مگه میشه دکتر جانم دستور بفرمایند و ما نگوئیم چشم - 
 خندید: 
 پسره دیوونه خونه قبلي رو فروخت اینو خرید..- 
 اینکه قشنگتره - 
 دردسرش براي شماها بیشتره ....- 
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 شونه اي باال دادم ...: 
 حاال برم ؟- 
 زوده ..یکم بمون بعد برو نه - 
 اخم کردم : 
  

                     
  
باز تو خواستتتي مرخصتتي بدي ...شتتروب کردي... به غر غر کردنا..بهت - 

 نمیاد..نکن از این کارا..نکن دکتر 
شدن  ضیا که از کنارمون رد مي  صلي نخنده ..اخه بع سعي کرد توي راهروي ا

 ..نگاهي بهمون مي 
 نداختن  
در زبون نریز ...از بعد از ظهر این بچه هاي گیج با توان ...برات از خدا انق- 

 طل  صبر و بردباري مي کنم 
 ریز خندیدم : 

گه - که دی ماس ...  مدي پیشتتم الت نه ات کردن ..وقتي او ند..وقتي دیوو نخ
 مس ولشون نباشي...خندیدناتم 

 مي بینم  
 سعي مي کنم به اون روز نیفتم - 
 مي ندازنت - 
 مزه اش به همین چیزاست ... ته دلمو خالي نکن - 
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 بهم خندید  و   براي رفتن به اتاق عمل ازم جدا شد
  

 **** 
  

بین راه ... قبل از رفتن به مط  یه جعبه شیریني گرفتم ...مرخصي امیر حسین 
 کل و هوم دو ساعت 

 بیشتر نبود...دلم خوش بود که بقیه روز براي خودم خوش مي گذروندم  
 اما باید بالفاصله بر مي گشتم ...محبتاش منو کشته بود 

بعد از پارک کردن ماشین ...جعبه شیریني و کیفم رو برداشتم و از ماشین پیاده 
 شدم ...مط  امیر 

 علي طبقه چهارم ساختمون مقابلم قرار داشت  
 از اسانسور که در اومدم یکراست به طرف در مط  رفتم ...و زنگو فشار دادم 

  
 کمي بعد منشي درو باز کرد و با دیدنم لبخندي زد و رفت کنار و گفت : 
 بفرمائید- 
 قبال چندباري اومده بودم مط  و منشي منو مي شناخت  
  

                     
  
 هستن ؟- 
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 دستشو به سمت اتاق امیر علي نشونه گرفت و گفت : 
 ما اومدیدمریي دارن ...دیگه کارشون تمومه ...مي رم بگم ش- 
 نه نه نیازي نیست ..منتدر میشم ..تا کارشون تموم بشه ...- 

سري تکون داد ...جعبه  شیریني رو به دستش دادم و  منشي با گفتن چشمي... 
 براي اوردن یه 

 فنجون چاي ..منو ترک کرد...
  

تنها که شتتدم ...روي یکي از مبالي جمع و جور مط  نشتتستتتم و به دیوار 
 دم ...دو نفري مقابلم خیره ش

 هم مثل من نشسته بودن و منتدر نوبتشون بودن ... 
تاق کناري بیرون اومد و  همین طور که منتدر بودم ...یه دفعه یگانه از توي  ا

 منشي رو براي کار ي صدا 
 زد که یهو چشمش به من افتاد 
 لبخند تمام صورتشو پوشوند و به سمتم اومد و گفت : 
 سالم ..از این طرفا- 
ساله همو   صمیمي بود که یه لحده فکر کردم ...چند  برخوردش اونقدر گرم و 

 میشناسیم ...
 از جام بلند شدم و منم  به سمتش رفتم .. و حین دست دادن بهش گفتم : 
 خوشبحالتون ...به سکوت و ارامش اینجا واقعا حسودیم میشه ..- 
 االن بیمارستان باشيغصه نخور به وقتش سر و صدا هم داریم ...مگه نباید - 

 ...؟
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صد -  صد در  چرا..اما یه ماموریت خیلي مهم دارم ..از اون ماموریتا که باید 
 اوکي بشه 

 با خنده اي منو به سمت اتاق خودش راهنمایي کرد... 
 همراهش وارد اتاق شدم ... 
 حاال  این ماموریت از طرف کي هست ؟- 
 شوهر جان گرامي ...- 
 داد و تعارفم کرد که روي یکي از صتتندلیاي داخل اتاق ابروهاش بانمب باال 

 بشینم ...
با نشستنم ...اونم رفت سر مریضیش و همزمان ماسکشو رو صورت زد که با  

 خنده بهش گفتم :
 بهتره اول مخ تو رو بزنم -  
  

     
  
 خندید:: 
 خوب بزن - 
 که مخت زود زده میشه  Ϳافرین دختر خوب ...انشا- 
 شد : بهم خیره 
ستید..نه هم نیار که راه -  سین ه شما و امیر علي مهمون من و امیر ح ش   ام

 نداره ..باید بیایید
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 هموندور خندون شونه اي باال داد و گفت : 
 عالیه ...فقط ..نمي دونم امیر علي قبول مي کنه یا نه - 
چرا قبول نکنه ..مگه بازم جز اینایي که هستتتن ... کس دیگه اي هستتت که - 
 یاد؟ب
 نه خوب ...ولي ...- 
 مکثي کرد و حرفشو خورد و یهویي گفت : 
 من که با اومدن مشکلي ندارم ..اگه امیر علي بیاد - 
 باید بیاد..پس من براي چي اینجام ؟- 
اخرین کارا رو روي دندون کستتي که زیر دستتش بود انجام داد و بعد از تموم  

 شدنش ...بلند شد..
 ق ..به سمتم اومد و ب*ه*ل دستم نشست با تنها شدنمون تو اتا 
 خیلي صمیمي به سمتم چرخید و گفت : 

امروز یه خورده دیر اومد مط  ..از وقتیم که اومده ...تو خودشتته ...یهو اگه -
 رفتي پیشش حرفي بهت زد 

 ناراحت نشي 
 چشمکي بهش زدم : 
 پس منو هنوز نشناختي ....- 
لباش نیورد ..دستتتمو گذاشتتتم رو حرفم حتي یه لبخند کوچیب رو  هم رو  

 شونه اش :
 چیزي شده یگانه ؟- 
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سایل کارش روش بود و   سمت میزي که و شد و رفت  به زور لبخند زد و بلند 
 با ور رفتن باهاشون گفت :

 نه ...- 
 پس چرا ناراحتي ؟- 
  

                 
  

وشتتکر به ناراحت نیستتتم ..یکم خستتته ام ..امروز  کارمون زیاد بود..خدار-
 پرستار سپردم امشبو پیش 

 مادرم بمونه  
 یهو با لبخند به طرفم برگشت و گفت : 
 باید کجا بیاییم ..خیلي که دور نیست ؟- 
گنگ وشتتوک زده بهش خیره بودم ..یه چیزیش بود...ستتریع به خودم اومدم و  

 گفتم :
 نه دور نیست ...ادرسشو بهت مي دم - 
ه دفعه در اتاقش باز شتتتد و امیر علي اومد تو و تا اومد حرف دیگه اي بزنه ی 

 گفت :
 اون دو نفر بیرونم راه مي ندازي ..من برم بیام ..یه کاري دارم که باید زود- 
با دیدن من که رو صندلي نشسته بودم ...ادامه حرفشو خورد و لبخند کوتاهي  

 زد و گفت :
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ت ...اینجا؟..اونم این وقسالم ...یه لحده فکر کردم دارم اشتباه مي بینم .تو.- 
 روز....خیره ...خبریه ؟

 همین طوري ...داشتم رد میشدم ... گفتم بیام  و یه سري بهتون بزنم - 
 ابرویي باال داد : 
 اهان ...پس رد میشدي؟...خدا کنه همیشه رد بشي- 
 خندیدم و از جام بلند شدم : 

امیر حستتین  ..غرض از مزاحمت ..شتتما و یگانه امشتت  دعوت من وͿایشتتا-
 هستید...این دعوت هم 

 اجباریه ...اصال هم نمي تونید توش نه بیارید... 
خیره بهم نگاه مي کرد که منشتتي وارد شتتد و یگانه رو با ببخشتتیدي صتتدا زدو 

 گفت که کسي پشت 
 تلفن کارش داره  

شد و من رو به روي امیر علي که  سخ دادن به تلفن از اتاق خارج  یگانه براي پا
 وتم تو خودش فرو با دع

 رفته بود قرار گرفتم و ازش پرسیدم : 
 دعوتمون بد موقع است ؟- 
 سرشو باال اورد و تو چشمام خیره شد: 
 نه ولي - 
 ولي حوصله اشو نداري نه ...؟- 
 با حالتي عصبي دستي به گردن و زیر چونه اش کشید : 
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 میشه یه شبه دیگه باشه ؟- 
 اهش که خیره شدم ..احساس کردم ...یه چیزي داره اریتش مي کنه :توي نگ 

آخه شباي دیگه انقدر دیگه وقت ازاد نداریم ...هفته دیگه هم که مراسم عقد -
 و رفتن سر خونه 

زندگیتونه ...یکستتتاعت که وقتي ازت نمي گیره ...تازه یگانه چه گ*ن*ا*هي 
 کرده که همش باید توي این 

 اي مردم باشه ..مط  و بین دندون 
تازه اون شناختي هم که من ازت دارم ..مطم نم یه نیم ساعتم براي بیرون رفتن  

 باهاش وقت نذاشتي 
 پوف کالفي کرد و ازم فاصله گرفت ...به وسایل اتاق نگاهي انداخت : 
 انقدر این دخترو اریت نکن ...- 
 متعج  به طرفم چرخید: 
 کي اریتش کردم ؟- 

آستتی  رستتوندن جستتمي نیستتت امیر علي...دارم مي بینم  اریت کردن فقط-
 ..همه داریم مي 

بینیم ...حتي یه روزم نشتتده یگانه رو برداري بیاري خونه ...یا  حداقل یه شتتام 
 پیش همه امون 
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سخاوتم به خرج مي دي  سیراینجاش کردي... شه ...تنها بهانه اتم مطبته ...ا با
 ..و کاراتو هم مي ندازي 

 بنده خدا...یکم به خودت بیایي... بد نیست ...رو دوش این  
 کیفم رو با ناراحتي از روي صندلي برداشتم ...: 
 ادرسو برات پیامب مي کنم ...- 
 خواستم از کنارش رد بشم که تندي چرخید و گفت : 
 اینطوریام که تو فکري مي کني نیست - 
 منم چرخیدم به سمتش : 
 پس چطوریاست ؟- 
 بیرون نبردمش ؟از کجامي دوني - 
اهان ..مندورت همون تا دم در خونه رستتوندنشتته .. نه ؟ایول بابا..دمت گرم - 

 ..حظ کردم به خدا..
 عصباش داشت بهم مي ریخت : 
 مسخره نکن آوا- 

به - غت .. خاطر نوب به  مستتخره نمي کنم ... دارم ازت تعریف مي کنم ...
 خاطر..مهربونیات که فقط فکر مي 

ن یه نفري مي شتتد..که هنوزم داره تو مخت رژه مي ره کني باید صتترف همو
 ...درش بیار امیر علي...از 
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مخت درش بیار...گند نزن به زندگیت ..تمومش کن ...اون ش  خودت گفتي 
 تمومه ..خودت گفتي درباره 

اش فکر کردن بي فایده استتت ...نکنه همه اش حرف بود؟...همه اش توجیه  
 بود؟

شو روي ع ست ..ارنجا ش صندلي رفت و روش ن شده بود..به طرف  صباني 
 زانوهاش گذاشت و سرشو 

 روي دستاش قرار داد: 
 من به اون فکر نمي کنم ... دیگه هم جایي توي زندگي من نداره ...فقط -
  
 بهش خیره شدم ..اروم سرشو باال اورد: 
باهش مي زدم ...هم-  فامو  ید حر با بار  کارم کردم فقط براي اخرین  ین 

 ....امروزم رفتم دیدنش ...
یه  بدي نکردم ...بي احترامي هم بهش نکردم ...فقط  به این دختر  واال من 

 مدت وقت مي خوام تا خودمو 
پیدا کنم ...نمي تونم مدام باهاش برم بیرون و خوش بگذرونم ..در حالي که 

 رهنم پر از سواالي بي 
ناچارا رهنم   که  به ...در حالي  یه جور جوا یه نفردیگه استتتت ...این  در گیر 

 نامردي تو حم یگانه است ...
اره البد میگي ..پس نباید پاشتتو تو زندگیم باز مي کردم ...اما خوب باید از یه 

 جایي شروب کرد 
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 دیگه ...دارم تالشمم مي کنم که خوب باشم  
 حرفي براي گفتن نداشتم : 
 حاال حرفاتو باهش زدي ؟- 
شمام خیر  شتي که آني از نگاهش به چ شد..از طرز نگاهش ترسیدم و با بردا ه 

 کرده بودم گفتم :
این دختر گ*ن*ا*ه داره .. با احستتتاستتتاتش بازي نکن ..حتي به دوستتتت -

 داشتنشم  اگه شب داري ..حم 
 نداري مثل توپ فوتبال ..اینور و اونور پرتش کني  
 با ناباوري بهم خیره شد: 

یه ..؟.م- چه حرف باره من چي فکر کردي آوا این  خابمم کردم .....تو در ن انت
 ..؟فکر کردي رفتم پیش اون و 

 دلم لرزیده  و دوباره ..دلم هواشو کرده ... 
نه ..اصال..فقط باید مي رفتم تا بفهمم با خودم چند چندم ...خواستم بهش یه 

 فرصت دفاب از خودشو 
 بدم ... که بعدها...با خودم نگم .. 

اشتتته و من نذاشتتتم که از خودش دفاب کنه ...اما به این معني اون حتما حم د
 نیست که به فکر زندگي 

 دوباره باهاشم ... 
براي همین رفتم ..دیدمشتتم ..داغون شتتتده بود...انگاري اون ادمي نبود که  

 میشناختمش ...



wWw.Roman4u.iR  2550 

 

باال   یه که اون همه  باورت نمیشتتته ..این همون اونقدر ترحم انگیز شتتتده که 
 ..سرمون اورد.

به حدي الغر و تکیده و ضتتعیف شتتده که دلت نمیاد نگاهش کني ...شتتده یه  
 ادم ناشناس 

  
                 

  
سخنراني مي کرد..به   برخالف اون روزي که توي فرودگاه اونقدر محکم و قرا 

 زور دو کلمه حرف زد ..
دواج یه لحده خودمو جاي حنانه گذاشتتتم ...اگه مي فهمیدم امیر علي داره از

 مي کنه ...حسابي بهم 
مي ریخت ..البته اگه احستتاستتي به امیر علي  مي داشتتت که حتما نابود مي  

 شد:
 بهش گفتي که داري ازدواج مي کني ؟- 
 سوالي با مکک نسبتا طوالني بهم خیره شد: 

نه ..چون لزومي نداره ادمي که نابود شتتده و هیچ امیدي نداره رو بیشتتتر این -
 اهل  عذاب بدي...منم

 انتقام نیستم ...فقط مي خواستم بدونم دفاعي از خودش داره بکنه یا نه  
 خوب ؟- 
 امیر علي سرشو تکون داد: 
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هیچي نگفت ....هیچي ...فقط موقع رفتن بهم گفت ..ببخشتتمش ...کاش -
 حرفي مي زد و دلیلي مي 

 لاورد..اما هیچي...هیچي نگفت که یکم دلم خوش باشتته ..که کاراش با دلی 
 بوده ..حم داشته 

حالم از این حرفا گرفته شتتده بود ...که یگانه اومد تو و امیر علي دیگه حرفي 
 نزد و  چهره اش رو با 

 لبخندي از اون حالت ناراحت و عصبي خارج کرد و رو به یگانه گفت : 
 امش  مهموني زوریه ...میاي بریم ؟- 
 ه لبخندي زد و گفت :بغي کرده بودم ..اما به زور لبخند زدم ...یگان 
 حتما چرا که نه - 

به امیر علي خیره شتتدم ...حالش بد بود...بهم ریخته بود...اما داشتتت تحمل 
 مي کرد

  
 *** 

سین زودتراز امیر علي و یگانه اومده بودیم ...یه یب ربعي بود که  من و امیر ح
 نشسته بودیم ...از موقعه 

 م اي که رفته بودم دنبالشون و برگشته بود 
دمغ بودم و با گوشتتیم ور مي رفتم که امیر حستتین با پنهون کردن خنده اش از  

 چهره بغ کرده ام  ازم 
 پرسید: 
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بچه هاي جدید حالتو گرفتن ؟ یا باز یه خرابکاري دیگه کردي که مي خواي -
 رره رره به خوردم بدي  که 

 فشارم نیفته ؟ 
 سرمو بلند کردم و لبخندي بهش زدم : 
  

                  
  

قدیمیا میشتتن - بدتر از  نمي دونم چرا هر چي مي گذره ...بچه هاي جدید 
 ...توي اکثر بچه هاي قدیمي 

مه رم دو  حاال لق ما  که ادم از وجودش کیف مي کرد..ا حالي بود  یه حس و 
 دستي بهشون مي دي 

 ..بازم  
 اهان پس حسابي رفتن رو اعصابت ؟- 
 یاد بگیرن ...توشون بچه هاي خوبم هست نه خوب ...به هر حال باید - 
 تو ازشون تعریف نکني کي تعریف بکنه - 
 سعي کردم بخندم  
 اما این دلیل ناراحتیت نیست ..چته آوا؟- 
 اهي کشیدم و با گذاشتن گوشیم روي میز به عق  تکیه دادم : 

نابودي - ناراحت امیر علیم ...گاهي وقتا فکر مي کنم زندگي من و تو باعک 
 ندگیش شد...پاي حرفاش ز
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که میشتتیني..مي بیني که همه اش حم داره ...از یه طرفم دلم براي یگانه مي 
 سوره ..اخه اون چه 

 گ*ن*ا*هي داره ... 
شتاید گ*ن*ا*هش دوستت داشتتن کستي باشته که فعال دوستش نداره ..این 

 خیلي بده امیر حسین ...اگه 
ست نداره ..کسي که باید   تا آخر عمر باهاش زندگي کني بفهمي مردت ... دو

... 
ناراحت زندگیشتتونم ...قراره برن زیر یه ستتقف ..اما اونقدر خشتتب و رستتمي 

 هستن که حالت گرفته 
 میشه ...شایدم دارم اشتباه مي کنم ..نمي دونم  
 مي دوني ...کاش اینطوري زندگیشونو شروب نمي کردن  
 امیر حسینم راحت به عق  تکیه داد: 

شونه ...هردوتاشونم شرایط همدیگرو  مي دونن ..باید همه چي تصمیم دوتا-
 رو به زمان واگذار 

کرد..زمان تنها چیزیه که به مرور..همه چي رو برمي گردونه ستترجاي خودش 
 ...شایدم بهتر از قبل 

  
با صتتداي زنگوله باالي در هر دو به طرف در خیره شتتدیم ..امیر علي و یگانه 

 وارد کافي شاپ شده 
 دن ...به روشون لبخندي پاشیدم و براي خوشامد گوي از جام بلند شدم بو 



wWw.Roman4u.iR  2554 

 

شون  کردم ..به  شتن ..نگاه کردم و  خوب برانداز شونو که باهم بر مي دا قدمها
 هم مي اومدن ..خیلیم 

 مي اومدن ... 
حجاب یگانه ...و شتتیوه ي قشتتنگي که باهاش شتتالش رو ستتر کرده بود توي 

 محیط اونجا یکم خاص ترش 
 کرده بود...طوري که میزاي نزدیب ...گذرا نگاهي به دوتاشو مي نداختن  

یگانه چهره بانمب و زیبایي داشت ...در واقعه خیلي خیلي زیبا .. ...نسبت به 
 حنانه هم از ندر چهره 

 برتري داشت ..به خصوص که چندان ارایش هم نمي کرد... 
  
  
 اي مرت  و مندمش یه لبخند ناز رو صورتش بود...همیشه هم با اون دندون 

درکنار امیر علي هم که یه سرو گردن ازش بلند تر بود خیلي دوست داشتني به 
 ندر مي رسید...امیر 

علي هم فوق العاده خوش تیپ و خوش قیافه بود..توي کار خدا مونده بودم ... 
 با اینکه این ازدواج 

ما خیلي بهم مي ا نه نبود ا قا یب عاشتت بل از نزد که امیر حستتین ق مدن ...  و
 شدنشون زیر زبوني بهم 

 گفت : 
 خوردیشون ...بس که خیره ...نگاهشو کردي- 
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 لبخندم کش اومد و نگاه ازشون نگرفتم : 
خوب به هم میان چیکار کنم ..باور کن اگه اسپند داشتم همین االن براشون - 

 دودم مي کردم 
 سعي کرد جلوي خنده اشو بگیره : 
 -نخند... یادم بنداز رفتیم خونه براشون اسپند دود کنم - 
 مي خواست اریتم کنه : 
 حتما یادت مي ندازم عزیزم ....مي ترسم که چشات شور شده باشن - 
 کم نیوردم و جوابشو دادم : 
اگرم شور شده باشه ...به قول شاعر که خودم باشه مي گوید:ينگاه همدم در - 

 من اثر کردي
 که شدي شاعر م- 
 کم و بیش ..ناچاریه ..که کم نیارم - 

شون ..به  شو بگیره ..و راحت خندید که دوتا ست جلوي خنده  دیگه واقعا نتون
 سر میز  رسیدن و امیر 

 علي گفت : 
 همیشه به خوشي به چي مي خندید؟- 

 به اشعار ناچاریه خانوم دکتر اوا فروزش -
  
 دادم و گفتم : دوتاشون بهم خیره شدن که شونه اي باال 
 تعج  نکنید ...هنوز مونده که بقیه هنرامم رو کنم ..این تازه اولشه - 
 و همراه سه نفرشون زدم زیر خنده   
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 من در کنار امیر حسین و امیر علي و یگانه هم کنار هم نشسته بودن 
شتیم .. سه چهار بار دیداري که باهم دا شده یگانه بعد از  خوب باهامون اخت 

 بود...و دیگه احساس  
 غریبي نمي کرد . 
شون    ستي خانوم باها شونم ... همراه ه ضي از خریدا صا که براي بع صو مخ

 رفته بودم ..
سر حرفو باز   سین  شد..امیر ح سي که بینمون انجام  سالم و احوال پر بعد از 

 کرد:
 چي مي خورید که سفارش بدیم ؟ - 

هر ...لبخند مي زد منوي کوچیب روي میز رو برداشتتت و امیر علي که به ظا
 نگاهي به لیست توش 

انداخت ...یگانه از گوشتته چشتتم نگاهش کرد....که منو رو به ستتمت یگانه  
 گرفت و گفت :

 تو انتخاب کن - 
 یگانه مکثي کرد و شونه اي باالداد و گفت : 
همونو  انتخاب  من نمي دونم چي دوست داري...تو انتخاب کن ..براي منم- 

 کن 
ست مقابل  خودمون خیره  سکوت کرده بودیم و  به لی سین هر دو  من و امیر ح

 شده بودیم که مثال یه 
 چیزي سفارش بدیم  
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 خوب منم نمي دونم تو چي دوست داري ...- 
 اشکالي نداره هر چي دوست داري براي منم از همون سفارش بده - 
 شاید خوشت نیاد- 
 امش دهنده یگانه رو دوست داشتم :چهره آروم و آر 
 به  یه بار امتحان کردنش که مي ارزه ..شایدم خوشم اومد و مشتریش شدم - 
سین   ساکتیم ... امیر ح ساس مي کردیم زیادي  تو همین بین که هر دومون اح

 ازم پرسید:
 تو چیزي انتخاب نمي کني؟- 
 نیمرخمو به سمتش چرخوندم : 
 همون همیشگي - 

که دل و دماغي براي انتخاب نداشت ..فکر کنم چشم بسته یه چیزي امیر علي 
 هم براي خودش و هم 

 براي یگانه سفارش داد 
ستیم  شته مرده چي ه ستیم ک سین ...که هر دو مي دون ضش من و امیر ح عو

 ..همون سفارش 
 همیشگیمونو دادیم  
  

                  
  
کم حرفي و البته بي حوصتتلگي امیر جو بینمون زیاد جال  نبود ...یگانه  از  

 علي کمي معذب شده بود 
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سخ  صله پا سواالتم با حو با همه این وجود باهامون حرف مي زد و به حرفا و 
 مي داد که امیر حسین با 

سین از  سوال امیر ح سوالش امیر علي رو از تو حال خودش در اورد..هر چند 
 یگانه بود..

  
 اي هم مشغول بودید؟ قبل از مط  امیر علي جاي دیگه- 
 بله ..البته مطبي که توش مشغول بودم  به خوبي مط  امیر علي نبود...- 
 از چه ندر؟- 
 یگانه معذب مکثي کرد : 
 خوب از همه ندر...دیگه ...- 

 و یهو مسیر حرفو  عوض کرد:  
 راستي واقعا شما رئیس بخشي هستید که آوا هم توشه ...؟- 
ی  یادي فهم که ز حت مي کنه امیر علي  نارا ده بود جمع رو از ستتکوتش داره 

 خودشو وارد بحک کرد:
 باید یه روز بري اونجا و از نزدیب فرمانروایش رو ببیني - 
 ابرویي باالدادم و جدي رو به هر دوشون گفتم : 
 فرمانروایي که نه ...پادشاهیشو- 
 هر سه زدیم زیر خنده که امیر حسین با چشم غره اي بهم گفت : 
 وا!!آ- 
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صله  شم و به قول یارو گفتني کمي فا صندلیم جا به جا سعي کردم کمي توي 
 امو از ش حفظ کنم تا 

 جونم در امان باشه  
 خوب مگه دروغه عزیزم ...- 
 آخه چه پادشاهي دختر؟- 
 ل  و لوچه اي آویزون کردم و جدي گفتم : 
..پس اسمش اگه به اون همه اقتداري که شما داري نمیشه گفت پادشاهي . - 

 چیه دکتر جان ؟
 با چشماي گرد شده بهم خیره شد...خودمو به مدلومیت زدم : 
  

                 
  
 آوا توروخدا یه جوري  رفتار نکن که اونجا تحت ظلم و ستمي؟- 
 با جدیت پلکي زدم و ازش پرسیدم : 
 مگه جز ظلم و ستم چیز دیگه اي هم اونجا میشه پیدا کرد؟- 
 به امیر علي و بیشتر به یگانه ادامه دادم : و بعد رو 
باورتون نمیشتته اگه بهتون بگم اولین باري که پامو تو بخش گذاشتتتم ...چه - 

 احساسي داشتم ....
احستتتاس مي کردم همه جا حکومت ندامیه ...آخه نمیدونستتتم داره قوانین 

 مخصوص امیر حسین توش 
 اجرا میشه ... 
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ساکت و مودب ... در حال  ست مي رفتن و همه  شون بودن ...را انجام وظایف
 راست مي اومدن ...با هم 

حتي حرفم نمي زدن یا اگرم مي زدن قایمکي و کم بود...عین هو ماشتتین کار 
 مي 

 کردن ...سخت ..خشب ..جدي ... 
 حاال شما بگید اگه اینا اسمش ظلم نیست ..پس چیه ؟ 
به چهره پر از تعج  امیر حستتی  ن خیره شتتتده بودن و مي یگانه و امیر علي 

 خندیدن 
 گاهي وقتا فکر مي کنم کوزت وضع بهتري از من داشته - 

امیر حستتین که حرفام تو باورش نمي گنجید به عق  تکیه داد و دستتتشتتو 
 انداخت روي پشتي صندلیم 

 و گفت : 
 توروخدا خجالت نکشیا..یهویي بگو منم تناردیه ام و خودتو خالص کن - 
 آسوده بیرون دادم و گفتم : نفسمو  با خیالي 
یا -  به این واقعیت تلخ اعتراف کردي ..خدا که خودت بالخره  خداروشتتکر 

 شکرت 
یه اي منم   ثان به خندیدن ..که بعد از چند  هر چهارتایي آروم شتتروب کردیم 

 راحت تر به عق  تکیه دادم :
یه آخه کدوم پادشتتاهي ..؟.بیچاره امیر حستتین ...گاهي مجبوره جور کم کار-

 بقیه همکاراشم 
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ستان مي مونه ..گاهي وقتا تا نزدیب  شتر از من توي اون بیمار شه ...حتي بی بک
 صبح هم نمي تونه 

 خونه  بیاد...طوري که واقعا از این حرفه بیزار میشم ... 
همین چند وقت پیش بود که براي یکي از عمالش رفت اصتتفهان ... روز تمام 

 انقدر گرفتار بود که حتي 
ستتته بود یه زنگ بهم  بزنه ...فقط گاهي یه پیامب در حدي که بگه ستتالم نتون

 ..ما هم بگیم علیب و 
 دوباره روز از نو 
 یگانه که مشتاقانه به حرفامون گوش مي کرد...ازم پرسید: 

اینکه خیلي ستتخته ...همش بیمارستتتان ..همش اتاق عمل ...باید خیلي -
 عاشقانه   هم دیگه رو 

 شید که با همه این شرایط کنار اومدید...؟دوست داشته با 
  

                  
  
 از گوشه چشم به امیر علي نگاهي انداختم ...چهره اش در هم رفته بود 

باهم - ید و همیشتتته  یه تخصتتص دار که هر دوتون  ما این کار شتت خوبي 
 هستید...همیشه در کنار هم ...ادم 

 حسودیش میشه  
 لبخندي زدم و گفتم : 
 ت مثل تو و امیر علي ...واال من به اون مط  و ارامشش حسودیم میشه درس- 
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شاید تو روز..دوبارم همو نبینیم ...بس که   ستیم ...اما  ستان ه ..توي یه بیمار
 کار رو سرمون ریخته 

 براي همین میگم باید خیلي هم دیگرو دوست داشته باشید - 
 امیر حسین لبخند پر مهري بهم زد... گر گرفتم  

عالقه اي که من به امیر حسین داشتم چیزي بود که به مرور شکل گرفته بود اما 
 امیر حسین 

شتناي خوبه  ست دا شتن اون ... یه جور دیگه بود...از اون دو ست دا نه ...دو
 خوب ...از اون دوست 

داشتنایي که مدام قند تو دلت اب مي کردن ...فقط کافیه شخصیتشو بشناسي 
 تا دوست داشتناشم 

 ببیني  و ازشون لذت ببري  
من مطم نم که آوا جان کلي محستتنات خوب داشتتتن که آقاي دکتر بهشتتون - 

 عالقه مند شدن 
صورات  ست و براي همین خیلیا ت ستي زندگي ما رو هیچ کس نمي دون زیر پو

 خودشونو درباره زندگي 
 ما داشتن .... 

سین چي گذ ست بین من و امیر ح یگه شته ... که دیکي مثل یگانه که نمي تون
 حاضر نیستیم یه 

 لحده از هم دور بمونیم .. 
 اره خوب خیلي محسنات خوب داشته ..- 
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ست به  ست انداختن منو داره ...د صد د سین گرفتم که ق از لحن کالم امیر ح
 سینه شدم و بهش خیره 

 شدم : 
نه نمي - از اون دختراي حرف گوش کن بود...مدلوم بود...هر چي میگفتي 

 ..مدام تو اتاق عمل گفت .
 خراب کاري مي کرد 
 ل  پایینمو گاز گرفتم : 
شو به زور پاس مي کرد...کتابخونه عزیزمو یه -  سا زیاد درس نمي خوند...در

 روزه به فنا داد
تو تمام شتتوخیاش ..تب تب لحده هاي گذشتتته برام رنگ و بوي خوبي مي  

 گرفت :
سیاه و سفید م نمي زدم ... وادار  توي ماه عسلمون ...منه بینوا رو که دست به-

 کرد تا ش  یه تنه 
 خونه ي به اون بزرگي رو  تمیز کنم .. 
شتباه گرفت و روش -  شي ا شین عزیزتر از جانم رو ...با دفتر نقا شینم !!!ما ما

 نقاشي کشید...
  

                    
  
قه   ید بهش عال با ند مي مي بیني کلي چیزاي خوب داره این دختر...چرا ن م

 شدم ؟
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من و حنانه همینطور مي خندیدم که  یهو بین شوخیا و حال خوبمون امیر علي 
 رو کرد به سمت یگانه 

 و با صداي آروم و پر از سوالي ازش پرسید: 
من که هیچ چیز خوبي نداشتتتم ...تو چرا به جواب خواستتتگاري من جواب - 

 مثبت دادي؟
که همه امونو ستتاکت کرد...به ستتوالش بین اون شتتوخیا...یه نوب شتتوک بود 

 صورت یگانه خیره شده 
بود...نگاهي به صورت یگانه انداختم ..متعج  اونم داشت به امیر علي نگاه  

 مي کرد...
نه زد و طمع   ل  امیر علي زبو که کنج  ند  یه لبخ یا  ند بود  نمي دونم پوزخ

 گفتارش رو تلخ  کرد:
ست ...خوب اگ-  سخت نی ست داري من اول چرا جواب نمي دي؟زیاد  ه دو

 جواب مي دم ...
 من یه سال پیش از همسرم جدا شدم ..چون پي برده بودم ادم مزخرفیه ... 

امیر حستتین با لحن هشتتتدار دهنده اي امیر علي رو صتتتدا زد..اما امیر علي 
 دستشو براي سکوت امیر 

 حسین باال برد و گفت : 
ا بحک خوبي رو پیش نه صتتبر کن امیر حستتین دارم حرف مي زنم ..اتفاق- 

 کشیدید
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یه بچه هم   تازه برام  نابود کنن .. از اون مزخرفایي که هر لحده قراره زندگیتو 
 گذاشت و رفت ...

شایدم  ستم .. ستگاري کردم ..چون یکي رو براي بچه ام مي خوا من ازت خوا
 براي خودم ...حاال برام 

شدي  ضر  سال کوچیکتري ...چطوري حا بیاي زن مني  سواله ..تو که از من  
 که یه تجربه طالق 

 داشته و تازه  یه بچه هم داره بشي؟ 
 امیر حسین از دست امیر علي عصباني شد و گفت : 
 امیر علي بس کن - 
 نه برام جالبه ...بخدا..مي خوام بدونم - 

صبي که امروز  شار ع شدم ...ف نگاهم که به یگانه افتاد...من به جاش ناراحت 
 اشت روي امیر علي بود د

 روي یگانه خالي مي کرد..اونم جلوي ما 
 بگو... همه منتدریم ...واقعا مشتاقم که بدونم -
  

امیر حستتین نفستتشتتو عصتتبي بیرون داد...منم خجالت زده از رفتار امیر علي 
 ..نگاهم رو از نگاه یگانه که 

 نمي دونست چطوري نگاهمون کنه گرفته بودم که به حرف اومد: 
 ابتو بدم ؟همین جا باید جو-
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 امیر علي که تو حال خودش نبود جوابشو داد و گفت : 

 اره ...آوا و امیر حسین که غریبه نیستن ...بگو راحت باش -
  
من اگه جاي یگانه بود..اونقدر از برخورد امیر علي ناراحت میشتتدم که بدون  

 فوت وقت اینجا رو ترک کنم 
راحتي  از چهره  پر از ستتوال امیر علي گرفت ... و با ستتر نگاهشتتو با غم و نا

 انگشتاش دستي به لبه ي 
 فنجون مقابلش کشید ... 
ست   چقدر امیر علي بي فکر و بي منطم شتده بود که  یگانه رو اینطور بازخوا

 مي کرد 
سرشو باال اورد و تو نگاه امیر علي  همونطور که یگانه تو خودش بود یه  دفعه   

 د...نگاه و چهره خیره ش
 اش دلگیر به ندر مي رسید : 

راستتتش من االن هر چي که بهت بگم ...تو براي خودت یه جوري توجیهش -
 مي کني..و شاید اصال 

باهر  که  ماده اي  حاال آ که از  نتوني قبولش کني ..چون چهره ات داد مي زنه 
 چي که مي گم مخالفت 

 کني ...
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 سمت فنجون زیر دستش ُسر خورد:پوزخند غمگیني زد و نگاهش به  

 هرچند باید خیلي ازت ممنون باشم که انقدر صریح دلیل انتخابتو گفتي-
  

شو باال اورد و  با  لبخند..آزار دهنده اي  به من و  سر سرگردون بود ... نگاهش 
 امیر حسین  لحده اي 

 خیره شد ...ازخجالت دستي به صورتم کشیدم : 
 کجا رفتي ..و چرا انقدر ناراحتي من مي دونم که تو امروز - 
 چهره امیر علي رنگ باخت : 

وقتي امروز طبم معمول همیشتتگي ..مثل یه راننده ستترویس اومدي دنبالم  -
 .....وفتي هیچ حرفي تو 

 مسیر ..تا خود مط   باهم نزدي..فهمیدم یه چیزیت هست .. 
رم به حاالتت ببالبته هر روز حرف نمي زني ..منم یاد گرفتم از تو نگاهت پي 

 ..که مثال امروز حوصله 
 نداري...امروز عصباني هستي..امروز  حس کاري رو نداري و و و ... 

آره ...من  سال ازت کوچیکترم ... اما اونقدر تو زندگیم به در بسته خورده ام که 
 معني خیلي چیزا رو 

 خوب درک کنم ... 
سن شه ..اما فکر مي کنم از هم  شتر  تعریف از خود نبا ساالمم ...تجربه بی و 

 داشته باشم که 
 بفهم ..مردي که از من خواستگاري کرده به چه مندور بوده ... 
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لرزش خفیفي رو زیر چونه اش حس کردم ..حتما دلش  از حرفاي امیر علي  

 خیلي شکسته بود:
که منشتتي مطبم هنوز ن- بالم .. مدي دن قدر امروز زود او مده بود..براي اون یو

 همین خودت تا مط  باال 
 اومدي و درو باز کردي .. 
رفتیم داخل و تو  کیفتو روي میز گذاشتتتي و براي برداشتتتن چیزي به اتاقت  

 رفتي ... 
حافدي  خدا فت موقع رفتن  ازم  یادت ر که حتي  بدجوري درگیر بود  فکرت 

 کني..حتي یادت رفت کیفتو 
 برداري ... 

ت یادم اف که که یهو  یال این به خ جایي بري ... ید  با ته بودي امروز  اد دیروز گف
 کیفت یادت رفته ..با عجله 

سر خیابون   سیده بودي  شته بودي و ر دنبالت اومدم ...اما  تو پاتو رو گاز گذا
... 

حس وظیفه شناسیم گل کرد و سریع به اولین تاکسي که دیدم دست تکون دادم 
 که کیفو بهت 
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 برسونم ... 
سید که اما ان سه ...و وقتي ر ست بهت بر سي هم نتون قدر تند مي رفتي که تاک

 جایي بودي که دیگه 
 نباید مي اومدم جلوتر.. 
 سکوت کرد و به امیر علي با اندوه خیره شد: 

 تو امروز رفته بودي دیدن زن سابقت ...-
  
لبهاي یگانه بهم فشتترده شتتد و دستتتمالي رو از توي جعبه روي میز  بیرون  

 د:کشی
بعد از یکستتال رفتن ستتراه کستتي که بهش مي گي مزخرف .. خیلي شتتبه -

 برانگیزه ...اونقدر شبه 
 برانگیز  که آدم با خودش فکر مي کنه که شاید بخواي ... 

حرفشو ادامه نداد و به لبهاش مهر سکوت زد .... دستمال الي انگشتاش کم   
 کم مچاله شد:

 ؟...پرسیدي چرا بهت جواب مثبت دادم ..- 
 سرمو بلند کردم ..یگانه همچنان به امیر علي خیره بود: 

اما قبلش تو جوابمو بده ...چون فکر مي کنم  این مهمتر از دونستن سوال توه -
... 

  
نفستتش رو با احتیاط بیرون داد...دستتتمال کامال تو دستتت مشتتت شتتده اش  

 پنهون شده بود:
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شب -  شته ات دو به  ساس و گذ بودي...چرا اومدي و ازم تو که بین دل و اح
 خواستگاري کردي ..؟..

  
                   

  
ستگاري   شتي بهت جواب مثبت بدم ...چرا بدون تردید ازم خوا شب دا تو که 

 کردي؟...
 چرا منو یهویي وارد زندگیي کردي که خودت هیچي ازش نمي دونستي ؟ 

 اقعا چرا ؟نمي دونستي که حاالبخواي از این سواال ازم بپرسي ؟...و
  
 زبون امیرعلي بند اومده بود و بدون پلب زدن به یگانه خیره شده بود 

اشتتب توي چشتتماي یگانه حلقه زد  ..هر دو به هم خیره بودن ..که یگانه قبل 
 ازلبریز شدن اشکاش 

..بدون اینکه منتدر پاسخي از جان  امیر علي بمونه ...با آهي لرزون و آهسته 
 از روي صندلیش بلند 

 شد ... 
 نمي تونستم تو چشماش نگاه کنم ... دسته کیفشو گرفت .. 

امیرعلي شرم زده از رفتار و گفتارش نگاهشو چند ثانیه اي بود که ازیگانه گرفته 
 بود و عصبي به وسط 

 میز خیره شده بود 
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قطره اشکي از گوشه چشم یگانه که به زور سعي مي کرد غرورش رو حفظ کنه 
 به پایین چکید و 

 روشو ازما گرفت  
امیر حستتین با عصتتبانیت به امیر علي خیره شتتد  .. یگانه صتتندلیش رو عق  

 کشید و به سمت در کافي 
 شاپ به راه افتاد.. 

امیر حسین که رفتن یگانه رو باور نمي کرد ..توي جاش کمي نیم خیز شد و با 
 صداي کنترل شده اي  

 رو به امیر علي گفت : 
 ي ؟..اخه چه مرگته که داري گند مي زني به همه چیت ؟ چه مرگته امیر عل- 

سین ..با عجله بلند  شده بود ..امیر ح امیر علي همچنان توي جاش میخکوب 
 شد و به دنبال 

 یگانه ...قدمهاشو به سمت در خروجي تند کرد 
منم  سریع پشت سر امیر حسین  بلند شدم و به دنبالشون بیرون رفتم ...یگانه 

 بلند با قدمهایي 
سر خیابون که امیر  شت مي رفت  سونده بود اون طرف خیابون و دا شو ر خود

 حسین به سمتش دوید و 
 صداش زد 

اما اونقدر ناراحت بود که نمي ایستتتاد و به راهش ادامه مي داد ..منم جاش 
 بودم همین کارو مي کردم 

 ... 
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ه حال دویدن ب داشتم به سمتشون مي رفتم که  امیر علي از کنارم رد شد  و در 
 سمتشون رفت 

حتي از امیر حستتینم جلو زد ...داشتتت به یگانه نزدیب میشتتد ..فکر مي کردم  
 یگانه بره سر خیابون ... 

 اما با رسیدن به اولین سر کوچه ...پیچید توش .. 
  

                    
  

وتر لبه امیر حسین رسیدم و هر دو نگران به سمت کوچه رفتیم ...یگانه هنوز ج
 از امیر علي راه مي 

رفت و  با پشت دست اشکاشو پا ک مي کرد که امیر علي از پشت سر بازوشو  
 چسبید و صداش زد 

   
اما یگانه پستتش زد و بازوشتتو از تو دستتتش بیرون کشتتید و خواستتت به راهش 

 ادامه بده که اینبار امیر 
 ند...علي محکمتر بازوشو گرفت و یگانه رو  به سمت خودش برگردو 

اونقدر حرکتش تند بود که یگانه قدمي به عق  رفت و به ناچار به دیوار پشتتت 
 سرش تکیه داد و با 

 چشمایي گریون به پایین خیره شد.. 
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وقتي ایستتتادن من و امیر حستتینم ...بیش از این نزدیب شتتدن بهشتتونو جایز 
 ندونستیم و سرجامون 

 بود..ایستادیم ..صورت یگانه از شدت گریه خیس شده  
امیر علي نمي دونست چطور باید کلمات رو کنار هم بچینه تا افتضاحي که به 

 بار اورده بود رو  
 درستش کنه : 

 من اصال مندور بدي نداشتم یگانه -
  
 یگانه با همون چشماي گریون بهش خیره شد: 

 مندور بدي نداشتي ؟ به ندرت واضح تر از اینم میشد ؟-
  
 وني و لبهاش کشید:امیر علي دستي به پیش 
یدم چي مي گم ...یکم ...یکم -  با تو ه .....من اصتتال نفهم اره ..اره حم 

 ...اعصابم بهم ریخته بود
 صداي یگانه مي لرزید: 

شار مي - شتن بهت ف صباني نبودي ..همه حرفاتم .....حرفایي بودن که دا تو ع
 اوردن تا که یه روزي 

 بگي و خودتو خالص کني  
 هنوز روي بازوي یگانه بود: دست امیر علي 

چي مي گي یگانه ؟خودمو از چي خالص کنم ...؟...گفتم که یکم عصتتبي -
 بودم و یه چیزي پروندم .....از 
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بده وگرنه بخدا اونطور  بابت هم ازت معذرت مي خوام ...یکم بهم حم  این 
 که تو فکر مي کني 

ضیه امروز رفتنمو هم بهت میگم ...البته اگه م ست ...ق شه  بذارش براينی یه  ی
 موقع که هر دومون اروم 

 شده باشیم ....باشه ؟ 
 یگانه اشب زیر چشماشو  گرفت : 

الزم نیستتت چیزي رو توضتتیح بدي ..بهتره که همه چي رو به جاي توضتتیح -
 دادن همینجا تمومش 

 کنیم ..اونم براي همیشه ... 
  

                    
  
  

تشون  و کار ي کنم ..حرفي بزنم که کار به اینجا رنگم پرید ...خواستم برم سم
 ها و این بحثا کشیده 

 نشه که امیر حسین دستمو گرفت و نگه ام داشت  
 رنگ صورت امیرعلي قرمز شده بود ...: 

 چي رو تموم کنیم ؟-
  
 یگانه نگاهشو از امیر علي گرفت ..: 
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ازش نگذشتتته که هر چي که تا االن بینمون بوده .. ...خداروشتتکر هم زیاد -
 دوتامون بخوایم اریت 

 شیم ......فقط یه صیغه محرمیته که اونم به راحتي میشه فسخش کرد
  

امیر علي با  حرف یگانه از کوره در رفت و اسمش رو با صداي بلند فریاد زد و 
 با اون یکي دستش ... 

 بازوي ازاد یگانه رو  گرفت و تکونش داد و با عصبانیت گفت : 
 گي براي خودت ؟...یعني چي این حرفا؟؟؟چي مي -
  
 فقط اشب بود که از گوشه ي چشم یگانه سرازیر مي شد... 

سریع به خودش  ست داده بود  شو از د شد...امیر علي که کنترل حالم دگرگون 
 مسلط شد و صداشو 

 پایین اورد: 
 یگانه توروخدا انقدر منو اریت نکن ...-
  
 اش بلند شد...:بغي یگانه ترکید...صداي گریه  
 من اریتت مي کنم یا تو ؟...من باهات راه نمیام یا تو؟- 

از روزي که صیغه محرمیت بینمون خونده شده ...یه بارم م*س*تقیم تو چشام 
 خیره نشدي...تمام 

 دیدارامون شده مط  ...بین مریضا...بین حرفاي پزشکي ... 
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اش خودتو تو اتاقت  بعد از اونم که مدام مي خواي من پیشتتت نباشتتم ..همه
 حبس مي کني ...هر بارم 

یا مدام عصتتباني هستتتي...یا تو خودت یه بهانه میاري... بهانه پشتتت بهانه  
 ...خریدارو هم که اصال نیومدي.و .همه اش رو دوش مادرت و آوا 

 بود... 
ت کنار با همه ي این وجود من هیچي نگفتم ..ستتاکت شتتدم ...با همه چیز

 اومدم و چیزي به روي خودم 
 نیوردم ...فهمیدم دوسم نداري..تحمل کردم ...مي دوني چرا ؟ 
 نگاه م*س*تقیم امیر علي توي چشماي یگانه بود... 

 چون دوست داشتم ...-
  

 امیر علي با ناباوري و بهت قدمي ازیگانه فاصله گرفت :  
صال  فکر نمي کرد- شم ...اما روز اولي که اومدم مطبت ..ا م ...که گرفتارت ب

 شدم ...دست خودم 
 نبود...دلمو بهت باختم ...... 
 بدجوریم باختم که حاضرم همه جوره باهات باشم .. 

خوب چیکار کنم دست من که نبود...چه مي دونستم اولین بار که قراره عاشم 
 بشم ...عاشم تو 

...دوست داشتن که میشم و همه فکر و رهنم میشي تو...دوست داشتم ..دارم  
 دلیل نمي خواد؟
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پس چرا فکر مي کني وجود دخترت ...باید برام عذاب باشتته ..؟چرا فکر مي 
 کني تفاوت سني ...مي 

 تونه مالک باشه ؟اینا چین که شدن دالیل تو امیر علي ؟
  
اما با همه این وجود...مي خوام که از زندگیت برم بیرون ...چون هیچ جایي  

 ... تو قلبت ندارم
واضتتحه که ندارم ... اونقدر ندارم که گاهي دلت براي صتتدام تنگ بشتته که 

 بخواي شبي ...نیمه شبي 
بهم زنگ بزني ...اونقدر پیشتتت جایي ندارم ...که وقتي کادوي تولدت برات 

 مي خرم ...کمي روق کني و 
 سریع بازش کني..نه اینکه بذاري تو کشوي میز مطبت تا خاک بخوره  

ش  سخي که امیر علي از  تاریکي  و بودن توي یه کوچه تنگ و باریب ....با پا
 سوالش گرفته بود...حس 

 عجیبي رو تو من به وجود اورده بود.. 
دستتتاي امیر علي از روي بازوهاي یگانه شتتل شتتدن و به ستتمت پایین ستتر  

 خوردن ...
مت هر دومون مي کشتتیم - با مستتتال جدان بگیري... عذاب و الزم نیستتتت 

 ي هر دومون اینطوري کنار..برا
 بهتره ...دوست داشتن یه طرفه که فایده نداره ...راه به جایي نداره ... 

راستش فکر مي کردم بعد از پدرم ..تو مي توني همون کسي باشي که مي تونم 
 بهش با اطمینان 
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تکیه کنم ...اما انگاري توقع زیادي بود...نباید چنین فکر و خیاالیي با خودم 
 .میفهمیدم عالقه مي کردم ..

اي در کار نیست ..اما داشتم خودمو گول مي زدم که شاید بتونم روزي دلتو به 
 دست بیارم ...اما اي دل 

 غافل ...قبل من یکي دیگه دلتو تصاح  کرده بود... 
  

                 
  
 یگانه تکیه اشو از دیوار جدا کرد...: 

نم ...از اینکه این چند وقته هم فردام میام وستتتایلمو از تو مط  جمع مي ک-
 مزاحمت بودم باید منو 

 ببخشي ... 
کیفش رو توي دستتتش جابه جا کرد و در جهت مخالف ما شتتروب به حرکت 

 کرد..صداي زمزمه وار امیر 
 حسین توي گوشم پیچیده شد: 
 پسره احمم - 

لي به عباورم نمیشتتد که این باشتته پایان بین یگانه و امیر علي که یه دفعه امیر 
 خودش اومد..یگانه چند 

 قدمي ازش دور شده بود 
 به سمتش رفت و محکم صداش زد 
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 یگانه همین طور مي رفت ... باز صداش زد: 
 یگانه ...صبرکن - 

هر دو در تاریکي کوچه فرو رفته بودن و به زحمت میشد صورتشونو تشخیص 
 داد  ..یگانه به ناچار 

 رگردوند...خسته و دلگیر ایستاد و صورتشو ب 
به   ها  ما که جلوي  حت بهش خیره شتتتدم ...براش مهم نبود  نارا غمگین و 

 عشقش اعتراف کرده بود.
.حتي دیگه نگاهمونم نمي کرد.. که به محي برگشتتتت ..امیر علي نرستتیده 

 بهش ..دست راستشو بلند 
مت خودش و توي  به ستت بدون تعللي اونو  نه ...  گا بازوي ی با گرفتن  کرد و 

 شید و یگانه رو آ*ه*و*شش ک
 محکم در حصار بازوهاش گرفت  

یگانه توي آ*ه*و*شتتش فرو رفت و ستترش رو روي شتتونه امیر علي گذاشتتت 
 ...صداي گریه اش به گوش 

 میرسید 
شد و  شیده  سمت عق  ک ست منم  به  ستاده بودم که ناغافل د شوک زده ای

 همزمان صداي امیر 
 حسین اومد: 
 بقیه اش دیدني نیست  خانوم - 

همونطور که تو شتتوک بودم خنده به لبهام اومد و فهمیدم که راستتتت مي گه 
 ...براي همین خندون 
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 صورتمو برگردوندم ..از گوشه چشم بهم خیره شد و گفت : 
تب الزمه - که ک تا مطم ن میشتتم  ما بعضتتي وق ها..ا مه  که برادر با این یعني 

 ..امش  منو تا مرزسکته 
 رسوند 
 مو بگیرم ... دستمو بیشتر فشار داد و گفت :نمي تونستم جلوي خنده ا 
توام که خدا خواستتته ...ولت مي کردم  تا آخر وایم*س*تادي و نگاهشتتون - 

 میکردي..نه ؟
  

                 
  
 شونه اي باال دادم و راحت خندیدم : 
 بریم یکي دیگه سفارش بدیم ...؟- 
...حداقل این یکي رو تو موافقم ..این دوتا که نذاشتتتن بفهمیم چي خوردیم - 

 ارامش بخوریم 
با لذت خودمو  نزدیکش بردم و بهش تکیه دادم ...دستتتمو رها کرد و دستتتشتتو 

 دور شونه ام انداخت و منو 
 بیشتر به خودش چسبوند و شعري از شاملو رو شروب به خوندن کرد: 
 آن که مي گوید دوستت مي دارم - 
 خنیاگر غمگیني است  
 زدست داده است .که آوازش را ا 
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 اي کاش عشم را زبان سخن بود 
 لمس گرماي تنش ...وجودم رو لبریز از تمنا کرد و من بقیه شعر رو خوندم : 
 هزار کاکلي شاد در چشمان توست - 
 .هزار قناري خاموش در گلوي من  

 اي کاش عشم را زبان سخن بود
  
م بهش چشتتم ستترمو بلند کرد و همونطور که به ستتمت کافي شتتاپ مي رفتی 

 دوختم و اون ادامه داد:
 آن که مي گوید دوستت مي دارم - 
 دل اندوهگین شبي است  
 .که مهتابش را مي جوید 

 اي کاش عشم را زبان سخن بود
  
 تکه آخر شعر رو هر دو خیره بهم خوندیم ...منو بیشتر از قبل به خودش فشرد: 
 هزار آفتاب خندان در خرام توست - 
 گریان  هزار ستاره ي 
 .در تمناي من  
  

                  
  
 ...عشم را 
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 .اي کاش زبان سخن بود
  

 **** 
از تو اتاق عمل که بیرون اومدم ...یکي از همراهاي مریي اومد جلو  و به هم 

 چسبید و شروب کرد به 
 پرسیدن حال مریضش ... 

عمل  حوصتتله اش رو اصتتال  نداشتتتم ...حستتابي خستتته بودم ...و حاال این
 سنگین که کلي بهم فشار اورده 

 بود...مانع از زیاد حرف زدنم مي شد... 
اما به زور و به ستتختي ستتعي کردم حداالمکان جوابشتتو بدم ..زماني که از 

 دستش خالص شدم ...به 
ستان دیگه بود و خبري   سین امروز یه بیمار سمت بخش به راه افتادم ..امیر ح

 ازش نبود
م بعضتتي از بچه ها دور یکي جمع شتتدن و باهاش وارد بخش که شتتدم دید

 خوش و بش مي کنن ..به 
هام  به لب نده  مدش ...خ باال او مه و شتتکم  گا با دیدن هن که رفتم  طرفشتتون 

 اومد...چند وقتي بود که فقط 
یاي حال هم بودیم و ندیده بودمش ...ازدواجش با دکتر رفعت بین  تلفني جو

 اون همه مشکالت تنها 
 ه طمع تلخ و گس اون همه گرفتاري رو کمي از بین مي برد...شیریني بود ک 
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به به خانوم دکتر فروزش ...از این ورا.؟.شتتما یهو راه کج نکني بیاي طرف -
 ماها..ما وظیفه امونو ...ما 

 باید بهتون سر بزنیم ... 
هنوز پر انرژي و شتتتاد بود...ازدواج چیزي رو تو وجودش تغییر نداده بود ..به 

 م و حین ب*و*سیدن طرفش رفت
 گونه اش گفتم : 

شدي ..دلم خوش بود با مادر - شي...ولي ن ست مي  گفتم ازدواج مي کني در
 شدنت به راه راست 

 هدایت میشي که اینم نا امیدم کردي 
  
 زد زیر خنده ..چاق شده بود و وروم داشت ...در کل با نمب شده بود...: 

میگي این وروجب بهش بر مي مي خواي همینطور منو ستترپا نگهداري..؟ن-
 خوره و میگه عج  خاله 

 سنگدلي دارم که انقدر مادرمو اریت مي کنه ؟ 
این وروجب انقدر که دلش از دست تو خوونه ..از دست من ناراحت نیست -

... 
  

دستتتمو اروم روي کمرش گذاشتتتم و به ستتمت پاویون راهنمایش کردم ...این 
 موقع روز خلوت بود و بیشتر 

 ها مشغول بودن بچه  
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ست ... رو به روش با روق روي یه  ش زماني که روي مبل راحتي با نفس زدن ن
 صندلي که اورده بودم  

 نشستم و گفتم : 
 کي بسالمتي فاره میشي؟- 
 مجله ي روي میز رو برداشت و خودشو بادي زد و گفت : 
 ني میاد...ماه اینده ...واي که چقدر به ندرم طوال- 
 حاال با این حال و روزت مجبور بودي بیاي اینجا.؟..اونم توي این محیط ؟- 
 لبخندي زد و گفت : 

محبت بهت نیومده آوا...دلم برات تنگ شتتده بود.. گفتم بیام بهت ستتر بزنم -
 ..تو که از این ناپرهیزیا نمي 

 کني که بیاي و به ما سر بزني ... 
 اد:و با چشم ابرویي ادامه د 

همه که مثل شما خوش شانس نیستن با پارتي اقاشون بمونن اینجا و بقیه رو  -
 حواله کنید 

 بیمارستاناي دیگه ...فعال ما هم که سر این وروجب جیم زدیم  
 پامو انداختم روي اون یکي پام و گفتم : 
 تا چشات دراد...خودت خواستي بري پیش اقاتون - 
 خوب دراومد ...خسیس - 
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 خندیدم که یهو جدي شد و کمي به سمتم متمایل شد و گفت : هر دو 
راستش آوا...از این طرفا رد نمي شدم ...موضوعي پیش اومده که گفتم بهتره -

 بدوني ..تا اینکه بعدا 
 بخواي با یه کاله و چهل کاله بشنوي..یا اینکه باهاش یهویي مواجه بشي 
 دست به سینه و متعج  نگاهش کردم : 

خستتته اي ..بچه ها گفتن عمل داشتتتي ..اما دیروز مرتضتتي چیزي  مي دونم-
 بهم گفت که باعک 

 نگرانیم شد 
 سرمو تکون دادم : 
 به من مربوط میشه ؟- 
شته بود پرت کرد و خیره   شید و مجله رو ...روي میزي که از روش بردا آهي ک

 تو چشمام گفت :
ند- ما دیدم گفتنش معني  اره ...و چیز مهمي مي خواستتتم قبال بهت بگم ..ا

 نیست ...البته اون موقع 
تان   مارستت مد بی ماه پیش ...دکتر کلهر او یب  براي همین نگفتم .. راستتتش 

 ما...االنم اونجا مشغوله ...
  

                   
  
 چشمامو کمي تنگ کردم : 
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ستیم و رفت و اومد داریم ..من که این - ست که من و تو باهم دو در جریان ه
 تر مي رم روزا کم

سته بود که به  ضي رو تنها گیر اورده بود و ازش خوا ستان ..اما دیروز مرت بیمار
 من بگه ...که بهت بگم 

 ..مي خواد ببینتت ... 
 چند بار پلب زدم و بهش خیره شدم  
 آهي کشید: 

سمون تغییر - البته این دکتر کلهر با اون روزایي که همه اینجا بودیم ..زمین تا آ
 رت فرت تا وقت کرده ...ف

صاب نداره و  شه ...اع سیگار میک شتي بیمارستان و  گیر میاره ...مي ره حیاط پ
 مرت  با پرستاراي بیچاره 

 دعوا مي کنه ...چندین بار م طي این یه ماه تذکر بهش دادن ولي خوب ... 
 نگفت براي چي مي خواد منو ببینه ؟- 
 شونه اي باال داد: 

ه اورده و به ندرم چرته ...به مرتضتتي گفته یه امانتي داره نه واال...البته بهانه ک-
 که باید بهت بده ...حاال 

 جال  ترش مي دوني چیه ؟ 
 رهنم پر از سوال شده بود:  
 چیه ؟- 

 خواسته که دکتر از این قضیه خبردار  نشه -
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سینه به عق  تکیه دادم و به پاهام که از روز خستگي و درد  همونطور دست به 

 شون کرده بودم و دارز
 روي هم انداخته  بودمشون خیره شدم و توي فکر فرو رفتم و گفتم : 

واال امانتي که نیست که بخواد بهم بده ...حرفیم بینمون نمونده که  بازگو بشه -
 ...پس بهتره به مرتضي 

 بگي بهش بگه که من وقتشو ندارم و نمي تونم که ببینمش 
  
 ابروهاشو باال داد : 

ي چند بار ي سر دوندتش و هر بار بهش گفته که خبردارت مي کنه ... مرتض-
 که دست از سر مرتضي 

برداره ... اما دست بردار نیست ...انقدر گیر داده که دست اخر اومد و مرتضي 
 بهم گفت ...شاید کار 

 مهمي باهات داره  
سین بگم ؟خیلي به ندرت -  ساخه این چه کار مهمیه که نباید به امیر ح خره م

 نمیاد؟
  

                  
  

چي بگم ...به ندر من که اصال تعادل رواني نداره ...سر مریضا بد عنم و بد -
 اخالقه ...نمیشه باهاش دو 
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کالم حرف زد...تازگیا هم انقدر بد دهن شتتده که ادم دلش نمي خواد باهاش  
 هم کالم بشه 

م رو توي هم قالب کردم از حالت دست به سینه خارج شدم و انگشتاي دست 
 و فشاري بهشون دادم :

 به مرتضي بگو ...بهش بگه نه ...- 
 شونه اي باال داد و بهم خیره شد و اروم خیره تو نگاهم گفت : 

میگم آوا ...یادته ستتر ستتفره عقد مي خواستتتم یه چیزي بهت بگم ..اما با -
 اومدن عاقد..بي خیالش 

 شدم  
بعد که فکر کردم اون روزو خوب به خاطر اوردم اول یادم نمي اومد اما کمي  

 ..بهش خیره شدم :
ته بي عقلي بود - هت بگم ...الب مي خواستتتم در مورد دعواي کلهر و دکتر ب

 گفتنش به تو ..اونم سر 
 سفره عقد... 

براي همین صتترفه ندر کردم ..االنم براي این مي خوام بهت بگم که شتتتاید 
 بفهمي چشه و چي مي 

 خواد 
   کردم :تعج 
 دعوا؟- 
 سرشو مطم ن تکون داد: 
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همون روزي بود که دستتتت زخمي شتتده بود ...باید یادت بیاد که بهم زنگ -
 زدي تا یه روپوش تمیز از 

 کمدت برات بیارم ..اخه استین روپوشت پاره شده بود 
 مي دونستم کدوم روزو مي گه : 
 دم راستش من شاهد کتب خوردن کلهر از دست دکترموحد بو- 
 چشام گشاد شد: 

بدي بهش مي - فاي  ولي خوب دکتر حم داشتتتت بزنتش ...کلهر خیلي حر
 زد...هر کي جاش بود جوش 

 مي اورد.... 
 هنگامه نفسي تازه کرد: 

مي دوني که اون موقع ها همش دنبال ستتوراخ ستتنبه هاي بیمارستتتان بودم و -
 همه جا سرک مي 

 کشیدم ... 
ستراحتم ...یه  کشف جدید بکنم ...که دیدمشون اون روزم رفته بودم تو وقت ا

 ..تو ساختمون قدیمي 
خت   ها و ت مد دارو که توش پر از ک له  تاق عم تان بودن ...همون ا مارستت بی

 بود..همونو مي گم 
  

                   
  
 از صداي حرف زدنشون ..فهمیدم کسایي اونجا هستن  
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زدیب بشه ...اول کلهر ساکت دکتر بهش مي گفت که دیگه حم نداره ..بهت ن 
 بود..

به دکتر  مد و  که  از دهنش در مي او فت و هر چي  که یهو از کوره در ر تا این
 گفت ..اینکه اون تو رو از 

چنگش در اورده ...مختو زده ...گولت زده تا ازش جدا شتتي و بیاي و با دکتر  
 ازدواج کني ...

فت که کلهر بهش گ عد  ما ب فت ..ا ناموستتي  دکتر اول چیزي نگ یه دزد  ..تو 
 ...دکتر چنان با مشت زد تو 

دهن کلهر که من دردم گرفت ... بعد از اونم چند تا دیگه بهش مشتتت و لگد 
 زد که کلهر رو زمین ولو شد 

 و دیگه صداشم در نیومد... 
دستتت اخر دکتر بهش گفت ..فقط ببینه که تو صتتد متري توه ...براي همیشتته  

 فه کاري میکنه که از این حر
 خداحافدي کنه ...بعدم ولش کرد و رفت ... 

کلهر زده بود زیر گریه و از جاش جم نمي خورد ..حداقل       دقیقه اشو خودم 
 دیده بودم ...دیگه 

واینستتتادم و منم برگشتتتم بخش ...تا چند روزم کلهر بیمارستتتان نیومد...هیچ 
 کس علت غیبتشو نمي 

 دونست اال من  
 امه نگاه مي کردم :با ناباوري به هنگ 
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 حتما براي همینه که میگه دکتر نفهمه ... احتماال از دکتر مي ترسه - 
ساکت کرده بود...یادآوري اون   سین چطوري هومنو  حاال فهمیده بودم امیر ح

 روزا اصال خوشایند نبود...:
ندازنش بیرون ..دیر - تانم مي  مارستت به ندرم  همینطوري پیش بره ..از بی

 یره ...چندبارم تجویز میاد..زود م
شده  شم که زبون زد همه  شده ..بد اخالقی سر  شتباهش باعک درد داروهاي ا

 ...اینجا بود خوب بود...اما 
اونجا که اومده ...رفتارش افتضتتاه شتتده ..کنترل اعصتتابش دستتت خودش  

 نیست ...
 اهي کشید: 
 واال.. ولي خوب باید یکمم بهش حم داد....اون از زنش ...بعدم ..چي بگم- 
 نفسمو سردرگم بیرون دادم ...باز قرار بود چه دردسري برام درست بشه ..: 

سرم به خاطر - شو دارم ..و نه مي خوام به هم نه ...نمي خوام ببینمش ...نه وقت
 دیدنش دروه بگم ...این 

سي جریان زندگي منو   ادم ارزش هیچي رو نداره هنگامه ...تو که بهتر از هر ک
 مي دوني ...

ناراحت نکن ..اصتتال بي خیالش ..از خودت - اره مي دونم عزیزم ...خودتو 
 بگو...اوضاب احوال چطوره ؟چقدر 

دلم براي اون روزا تنگ شده ...چه روزاي خوبي بود...سخت بود اما شیرین و  
 پر از هیجان بود
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هنگامه درباره گذشتتته حرف مي زد و من به هومن فکر مي کردم ..خیلي وقت 
 گه اصال به بود که دی

 یادشم نمي اوردم  
سین دعوت بودیم ..امیر علي و یگانه هم مي   شام رو خونه پدر و مادر امیر ح

 اومدن ...
  

                    
  

ستان دیگه بود...بعد از  سین که یه بیما شینم برم دنبال امیر ح قرار بود من با ما
 تموم شدن کارام 

 بالش ...وقتي رسیدم ...به گوشیش زنگ زدم .....یکراست راه افتادم که برم دن 
ماس گرفتم  هاش ت با باره  یب ربعي منتدرش شتتتدم ..و دو نداد.. ما جواب  ا

 ...گوشیش زنگ مي خورد و 
 جواب نمي داد..فهمیدم حتما سرش شلوغه  

از وقتي هنگامه درباره هومن باهام حرف زده بود..تو فکر فرو رفته بودم ..یعني 
 ا من چیکار مي تونست ب

 داشته باشه ...سوئیچو در اوردم و از ماشین پیاده شدم ... 
ستان مي اومدم و  شدم ...این چندمین باري بود که این بیمار ستان  وارد بیمار

 براي همین مي دونستم 
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باید کجا برم دنبالش ..محوطه رو رد کردم ..عجله اي براي زود رسیدن نداشتم 
 ...به سمت بخش مورد 

از چند نفري ستتراغش رو گرفتم و دستتت اخر ستتر یکي از  بیمارا  ندر رفتم ...
 توي یکي از اتاقا گیرش 

 اوردم .. 
ته  هاش کمي بهم ریخ ید ...مو بار حالي از ستترو روش مي  خستتتگي و بي 

 بود...همراه مریي هم مرت  
 سواالي تکراري  مي پرسید و امیر حسین با ارامش جوابشو مي داد .. 
 ه طرفو اصال نداره و به سختي داره تحملش مي کنه ...ولي مي دونستم حوصل 
 تو نرفتم و منتدر شدم که کارش تموم بشه ... 

سمتش رفتم  شد و از اتاق در اومد ...نگاهش بهم افتاد...به  وقتي کارش تموم 
 و خسته نباشیدي 

 بهش گفتم ... 
 ...خسته تر از اوني بود که بخواد با لبخند پر مهري ...جوابم رو بده  
 سالم ...ممنون ...زودي اومدي؟- 
 زیاد زودم نیست ...شما حواست به ساعت نیست - 
 نگاهش که به ساعت مچیش افتاد..ابرویي باالداد و گفت : 
 اوه ... زمانو به کل فراموش کرده بودم ...- 
 عی  نداره ...- 
 من لباسمو عوض کنم ...زود تربریم - 
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شغول در  سرمو تکون دادم و همراهش به راه شدیم و اون م افتادم ...وارد اتاقي 
 اوردن روپوشش شد 

 که با دیدن چهره توي فکر  فرو رفته ام ازم پرسید: 
 خوبي ؟- 
 مطم ن نبودم اما سرمو تکون دادم : 
 خوبم - 
  

                    
  
 کتشو برداشت و حین پوشیدنش مقابلم ..تو چشمام خیره شد وگفت : 
 فته تو مخت که در نمیاد؟دوباره کي ر- 
 لبخندي زدم و چیزي نگفتم ...و اونم دیگه ازم چیزي نپرسید 

 *** 
پشت فرمون که جاي گرفتم ..ب*ه*ل دستم  نشست و صندلیشو کمي پایین 

 داد و کش و قوسي به 
 بدنش و گفت : 

چقدر دلم یه ستتفر مي خواد...یه ستتفر بدون مریي ..بدون عمل  جراحي -
 لبي...کال هر ..بدون ایست ق

 چي که توش ... قلبه نباشه  
 برگشتم ونگاهش کردم ..پلکهاشو روي هم گذاشته بود  
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اروم نفستتمو بیرون دادم و ستتوئیچو چرخوندم که همونطور چشتتم بستتته ازم  
 پرسید:

 نگفتي چته ؟- 
 اینه رو تندیم کردم و کمربندمو بستم و گفتم : 
 ري؟مي خواي اول بریم خونه و یه دوش بگی- 
 چشماشو باز کرد و بهم خیره شد ..: 
 عملت چطور بود؟- 
 راهنما زدم و به راه افتادم : 
 خوب بود...مشکلي پیش نیومد...- 
 چشماشو کمي تنگ کرد : 
 مطم ني که مشکلي پیش نیومد؟- 
 خودمو زدم به اون راه : 
 مشکلیم پیش بیاد تو هستي که درستش کني دیگه - 
 چهار تا شد:تو اوج خستگي چشماش  
 نه بابا...خیلي خوش خوشونته که همسر مني ..نه ؟- 
 با خنده سرمو مطم ن تکون دادم : 
  

                 
  
 اره بخدا- 
 خسته بود..اما خندید و پلکهاشو دوباره بست و گفت : 
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 راه بیفت ..راه بیفت که تا دیوونه ام نکني دست بردار نیستي که نیستي-
  

هنشو از درگیر کردن درباره خودم منحرف کنم ..اما این فقط براي تونسته بودم ر
 امش  بود...چون 

نگراني که داشتتت تو وجودم شتتکل مي گرفت ...خیلي بیش تر از اون چیزي  
 بود که انتدارشو داشتم 

 *** 
شتت  خوبي بود...همه بودن و خبري از ناراحتي و غصتته نبود...رفتاراي امیر 

 علیم خیلي خوب شده 
 ود...معلوم بود که داشت خودشو با همه چي وفم مي داد...ب 

ته  گذاشتت که روي امیر علي  تاثیري داشتتتت  نه هم حکایت از  فات یگا اعترا
 بود...طوري که دیگه تو خودش 

نبود..حرف مي زد..گاهي شتتوخي مي کرد...هرچند خیلي مونده بود تا دوباره 
 مثل گذشته ها بشه 

 همون امیر علي شاد و خندون  
از اونجایي که رهنم خیلي درگیر بود ترجیح داده بودم بیشتر توي جمع شنونده 

 باشم تا بخوام حرفي 
 بزنم  

سین پنهون نموند..چرا  شم تیز بین امیر ح ساکت بودنم هم از چ همین زیادي 
 که بعد از شام ...وقتي 
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 مبراي کمي هوا خوردن به حیاط پناه بردم ...حواسش به مني که داشتم مي رفت
 تا کمي روي تاب 

 بشینم  بود و به دنبالم اومد.. 
اروم قدمهامو بر مي داشتتتم و فکر مي کردم که چرا دارم خودمو بابت هومن  

 اریت مي کنم ..
 .روي تاب نشستم ...و به رو به روم خیره شدم که صداشو شنیدم : 
 تنها تنها ...هوا خوري؟- 
 سرمو به سمتش چرخیدم : 
..بذارم یکم استتتراحت کني....وگرنه  قدم زدن بدون تو که گفتم خستتته اي .- 

 صفایي نداره 
 انقدر زبون نریز دختر   - 

ریز خندیدم ..اومدم ب*ه*ل دستتتم روي تاب راحت  نشتتستتت و اروم تابو با  
 پاهاش .. تکون داد...خیره 

 بهش ..به عق  تکیه دادم : 
شنیدن حرفاي آفاق ناراحت یادت اون اوایل که اومده بودي خونه امو ن و از - 

 شده بودي ...
 چیزي نگفتم : 
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حت بودي..درستتتت - نارا ما معلوم بود خیلي  به روي خودت نمي اوردي ..ا
 اونروزم اومدي و روي این تاب 

 نشستي 
 دست به سینه شدم ...: 

 رديتوام اومدي دلداریم بدي...اونروز براي اولین بار فهمیدم که تو ک-
  
 سرشو خندون تکون داد  و دستشو انداخت رو شونه ام : 
که -  یه چیزي بهم گفتي   به کردي  لذت مي بردي و  یت کردنمم کلي  از ار

 نفهمیدم چي بود
 هر دو خندیدیم : 

 حاال بعد از این همه مدت فهمیدي اونروز چي بهت گفته بودم ؟-
  

.یادم نمیاد که ...اگه امکان همون شتت  براي اولین بار و آخرین بار گفتیش ..-
 داره یه بار دیگه برام 

 تکرارش کن ...با همون لحن ..با همون صدا 
لبهاشو با زبون تر کرد  و منو به واسطه دستي که دور شونه ام انداخته بود بیشتر 

 به خودش فشرد و 
 خیره تو چشمام گفت : 

 دویت  قیافه نازار و دلنشینت هایه . و هر وها چاوکانتم خوش -
 معني:)چهره ناز و دوست داشتني داري و اینکه چشماتو خیلي دوست دارم (
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شیطون   شتم لذت مي بردم ...اما  شونه و گردنش جا دادم ..دا سرمو تو گودي 

 هم شده بودم :
ست - ست را ستم ..اونقدر را یعني اگه من اون روز معني این جمله اتو مي دون

 تو چشمات نگاه نمي 
 ه ویستم )عزیزم (کردم ...خوش 
 از لهجه صدام خنده اش گرفت و گفت : 
 حاال تو یه چیز  به یاد اون روز بهم بگو...لطفا هم به کردي بگو- 
روق زده از تو آ*ه*و*شتتش در اومدم و رو به ستتمتش کردم ..با لبخند کار و  

 کردارامو زیر ندر داشت :
 لهجه ام ناجوره ... اشکال نداره ؟- 

شتم ...یه سرشو باال داد  س  مي گ شد...دنبال یه چیز منا و با خنده بهم خیره 
 چیز که خوب 

باشتته ..چشتتمامو محکم بستتتم و باز کردم ..توي این مدت ستتعي کرده بود با 
 گوش کردن به حرف 

  
                   

  
زدناشتتون که گاهي تو جمع خودشتتون کردي بود.. چیزایي یاد بگیرم ...خیلیم 

 ازشون کمب مي 
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سین گ شو ازشون مي پرسیدم ...رسما امیر ح رفتم ...هر کلمه اي رو  هم معنی
 رو کچل کرده بودم  از 

 بس که مي خواستم مثال کلمه اي یا جمله اي رو به کردي بگه : 
 -يمن له دوراني ائم تو خوش دویه                           
 من له پیش عالم توم خوش دویه  

-                                        
خت                                        عا ستت ها رو ادا کنم ...واق مه  تا مستتلط تر بتونم کل مام بستتتم   چشتت

- 
 بود: 

-                                        
 چه شوانه من و اسمانگ تا صح  

-                                        
 ، توم خوش دویه  سرودي توزکه توزکه 

-                                        
گاهش آروم آروم گفتم :                            له آخرمو خیره تو ن باز کردم ..و جم مامو  چشتت

- 
 نه خطه نه نیشانه !نه خاو نه خیاله ي 
 معني : 
 يمن از عهد آدم تو را دوست دارم  
 از آغاز عالم تو را دوست دارم  
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 چه شبها من و آسمان تا دم صبح  
 سرودیم نم نم : تو را دوست دارم 

  
 نه خطي، نه خالي! نه خواب و خیالي ي

  
 بهم مي خندید: 
 نخند ..من که گفتم خوب بلد نیستم - 
 نه اتفاقا خوب گفتي ...- 
 داري اریتم مي کني؟- 

ندا باره برگشتتتم و خودمو ا با خنده دو ختم تو خنده اش بیشتتتر شتتتد و منم 
 ب*ه*لش ..دستش دورم حلقه 

 شد: 
 اصال دیگه کردي حرف نمي زنم ...- 
  

                    
  
 فقط مي خندید...: 
 نخند ...یکم رو لهجه ام کار کن ...خیلي ناجوره - 
 همین طوري خوبه ...- 
 جدي خوبه ؟اگه خوبه چرا خنده ات بند نمیاد دکتر؟- 
 گفت :خنده اشو جمع و جور کرد و  
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جان عزیزت ..هر کي ازت - خه ؟ .....فقط  بدم آ یادت  گه ..چي  به دی خو
 خواست به کردي حرف بزني ...با 

 کمال ادب و احترام بکش کنار  
شدم ولي وقتي  سین زد زیر خنده ...اول ازش دلگیر  چهره ام وا رفت و امیر ح

 خنده هاي از ته دلشو 
 ي به بازوش زدم دیدم ..منم باهاش همراه شدم و ضربه اروم 
خنده امون کم کم با تاب خوردنمون کمترو کمتر  شتتتد و هر کدوم به جایي  

 خیره شدیم .. 
من تو فکر فرو رفته بودم که امیر حستتین با دستتتي که رو شتتونه ام گذاشتتته بود 

 اروم شروب به نوازش  
 گونه ام کرد..چشمهامو بستم : 
 اخر هفته وقتت آزاده ؟- 
و با حرکت تاب و نوازش گونه ام توستط امیر حستین ...تو چشتمام بستته بود  

 خلسه فرو رفته بودم 
 باید ازاد باشه ..ناسالمتي مراسم عقد یگانه و امیر علیه - 
 صبحشو مي گم ؟- 
 نباشم اگه شما بخواي بشمر سه آزادش مي کنم - 
 لبخند به لبهام اومد 
داد  ...قلقلکم مي سرانگشتش به سمت خطوط لبهام رفت ..گرماي انگشتاش 

 و باعک گر گرفتنم شد
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 یکي مي خواد ببینتت ؟- 
هومني که به واستتطه شتتوخیا و خنده هاش فراموش کرده بودم ..با حرف امیر 

 حسین تصویرش جلوي 
 چشمام جون گرفت ..چشمامو باز کردم : 
 کي؟- 
 آخر هفته مي بینیش - 
 از باال بهم خیره بود: سرمو برگردوندم و بهش خیره شدم ....سرش روم بود و 
  

                     
  
 کي امیر حسین ؟- 
 خودتو اریت نکن ...- 
 رنگم پرید..به روم لبخندي پاشید: 
نگران نباش ..قرار نیستتت اتفاقي بیفته ...فقط مي خواد باهات حرف بزنه و - 

 یه چیزي بهت بده 
 امیر حسین چرا نمي گي کیه ؟- 
 ..شاید با اوردن اسمش نخواي که ببینیش راستش بهم گفته نگم - 
 فکرم به سمت هومن رفت ...اما جرات بردن اسمشو نداشتم  
 خواستم باز پاپي ش بشم که انگشت اشاره اشو گذاشت رو لبهام و گفت : 
صبر داشته باش و انقدر نگران نباش ...تو چرا عین این  ماه ها هستي...اصال - 

 صبر و تحمل نداري
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م ..مي دونستتتم نخواد حرفي بزنه اصتتال نمي زنه ...براي همین استتترس گرفت
 سرمو  با ترس و نگراني 

 برگردوندم و به نقطه اي که قبال خیره شده بودم خیره شدم که ازم پرسید: 
 منو خوب پیچوندیا..نگفتي چته ؟- 
 گنگ و حیران بودم : 
 هان ؟- 
 مي خندید: 
 میگم چته ؟چرا تو فکري ؟- 
 دادم :سرمو تکون  
 هیچي- 
هیچي. ...که انقدر تو خودت هستتتي ؟چرا انقدر تو فکري دختر؟من تو رو - 

 مي شناسم 
 دستي به صورتم کشیدم و دستشو توي دستم گرفتم : 
 فقط خستگیه - 

نفستتشتتو طوالني بیرون داد و چیزي نگفت و منم با نگراني به اخر هفته فکر 
 کردم 

  
  

                     
  

http://www.roman4u.ir/


 2605 عبور از غبار

  
ب ظهر بود...به شتتدت خستتته و گشتتنه ام بود...اما از بوي غذایي که از نزدی

 سلف مي اومد..از اینکه 
 بخوام برم و اونجا چیزي بخورم صرفه ندر کردم ..به ساعتم نگاهي انداختم . 
کاري نداشتتتم و مي تونستتتم براي خودم باشتتم ...اما حوصتتله بیرون رفتنم  

 نداشتم 
 تو اتاق عمل بود..بیچاره امیر حسین که هنوز  

تازه از ستتر معاینه یکي از بیمارام اومده بودم گوشتتیمو دور گردنم انداختم وبه 
 طرف بخش جراحي به راه 

 افتادم  
شه نگاهي به  شی شت  شیدم لباس ...از پ شدم ..بعد از پو وارد بخش جراحي  

 بچه هاي اون تو 
 انداختم ..ساکت و اروم ایستاده بودن  
 شدم ...عمل حساسي بود بي سرو صدا وارد 

سالم کردن ..منم همونطور  سر بهم  ستاده بودن با  ضي بچه ها که نزدیکم ای بع
 جوابشونو دادم و 

 نگاهمو دادم به امیر حسین ...سخت مشغول بود و توضیح مي داد... 
همه ستتاکت بودیم که یهو یکي با عجله و با ستتر و صتتدا وارد اتاق شتتد...همه 

 سرمونو طرفش 
 ندیم برگردو 
 رنگ پریده به ما خیره بود که صداي عصبي  امیر حسین در اومد: 
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 دنبالت کردن ؟- 
حتي ماسکشم نزده بود..از نگاه امیر حسین اونقدر ترسیده بود که یه کلمه هم 

 نمي تونست حرف 
 بزنه  
 بفرمایید بیرون آقا- 

اهم مي آه از نهادش در اومد و با التماس بهم خیره شتتتد...وفتي اونطوري نگ
 کرد یاد خودم مي 

 افتادم ..دلم براش سوخت  
 نگاهمو اروم چرخوندم طرف امیر حسین که با عصبانیت بهش خیره بود  
خنده ام گرفته بود ..نوب نگاهم رو که دید..فهمیدم اونم خنده اش گرفته ..و  

 مي دونه خواسته ام چیه 
اي بگه دوباره مشتتغول بالجبار...ستتري تکون داد و بدون اینکه .. چیز دیگه  

 کارش شد
به نجاتي که  به لبهام اومد..به خاطر من کوتاه اومده بود..برگشتتتم و  لبخند 

 همیشه دیر مي اومد با 
 سرزنش نگاهي انداختم .. 

صدایي  شو برام تکوني داد و بدون اینکه  سر شکر تو نگاهش ریخت و  کلي ت
 ازش در بیاد ..با حرکت 

 لبهاش بهم گفت ممنون  
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 دستمو بردم باالو  به  ماسکم اشاره کردم که ماسب خودشم بزنه  
تازه حالیش شتتد و تند ماستتکشتتو زد و  جلو اومد  ...یه  نیم ستتاعتي   طول  

 کشید..تا عمل تموم بشه 
به همراه امیر  پایان عمل ... همه بچه ها تند خارج مي شتتتدن و من  بعد از 

 تا اون حسین اومدم بیرون 
 دستاشو بشوره  
 از دستم خیلي عصباني بود..اما رگ خوابش دستم بود 
 دستاشو برد زیر اب و گفت : 
 دیگه از این کارا نکن - 
 با نیش باز بهش خیره بودم : 
 پرو مي شه آوا...این چندمین بارشه که دیر میاد..اونم با اون همه سر و صدا- 
 ي نیست دکتر ...گ*ن*ا*ه داره ... بچه بد- 
 گ*ن*ا*ه من دارم که اسیر اون نگاه هاي توام ...- 
 شروب کردم به ریز خندیدن ... سرشو با تاسف و خنده تکون داد : 
 ناراحتي که گذاشتي تو اتاق عمل بمونه ؟- 
نه ناراحت نیستتتم ...به قول تو بچه تنبل و بي عرضتته اي نیستتت ..فقط یکم - 

 ندم نداره ...
 ..اهان ... حاال شد- 
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با دیدن نجاتي که نگران مي خواستت بیرون  بره   ...چشتمکي به امیر حستین 
 زدم و رومو برگردوندم  و 

 با صداي جدي صداش زدم و گفتم : 
 نجاتي ؟- 
 ایستاد و با نگراني بیشتري بهم خیره شد: 
 امش  ...بیمارستاني ؟- 
سه نفر  ستاد...دو  شو کمي به طرفم  تند کرد و مقابلم ای  ي از بچه هاهمقدمها

 هنوز بودن 
 نه دکتر ...- 
 ابرویي باال دادم و گفتم : 

خوبه ...پس امش    وایمیستي ...و وضعیت تمام بیماراتم هر یه نیم ..نه هر -
 یه ساعت بهم گزارش 

 مي کني 
  

                     
  
 رنگش زرد شد..بچه هاي دیگه ام با ناباوري بهم خیره شدن  
 شکلي هست ؟چیه ؟... م- 
 حتي نتونست بگه نه ...فهمیده بود داره به خاطر دیر اومدنش تنبیه میشه  
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سین    شتم  و به امیر ح شمي گفت و بیرون رفت ...برگ سرافکنده ..چ سري  با 
 خیره شدم :

 نه بابا جدي بودنم ..م ث ل اینکه بهت میاد- 
 براش چشم و ابرویي اومدم : 
 ي که نمیشه پزشب متخصص تربیت کردبایدم بیاد عزیزم ...اینطور- 
فیلسوفانه نگاهي بهم انداخت ..جلوي خنده هامو گرفته بودم که سرشو تکون  

 داد و گفت :
 من باید جریمه اش مي کردم نه تو- 
 چرا ؟- 
 چون سر  عمِل من ...دیر اومده بود نه تو...- 
 من و تو نداریم که دکتر جان - 
 ده که تند بهش پیشنهاد دادم :اروم و بي غل و غش زد زیر خن 
 -با یه چاي و بیسکویت توي محوطه بیمارستان  چطوري ؟ 
 فکري کرد و گفت : 
 یه ربع بیشتر وقت ندارم - 
 همونم خوبه ...بگیرم ؟- 
 سرشو تکون داد: 
 بگیر عزیزم - 

 *** 
هر دو راحت به عق  تکیه داده بودیم و چاییمونو مي خوردیم ...خیره به رو به 

 وم ...قلپي از چاییمو ر
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 خوردم و گفتم : 
 کاش ازاول ...سر عملت بودم ...- 
 قبال که زیاد سراین عمال بودي- 
  

                     
  
 نگاهش به نقطه اي از زیر درخت رو به روش بود 
بعضتتي از عمال رو.. هر چیم که ببیني... بازم کمه ...مخصتتوصتتا که هنر - 

 ل باشه پنجوالي تو هم توش دخی
 خندید ..رومو به سمتش کردم : 

شو مي کرد که یه روزي ... من و تو ... اینجا - صال کي فکر شه ؟...ا باورت می
 بشینیم و باهام چایي 

 بخوریم ؟ 
 بدون مکثي گفت : 
 من - 
 ابروهامو دادم باال: 
 هیچ مي دونستي خیلي دوست دارم - 
 سرشو بي خیال  تکوني داد و گفت : 
 ته وظیفه ا- 
 اروم زدم زیر خنده ..خودشم خندیدو بهم خیره شد: 
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 کادو چي براشون بگیریم آوا؟- 
 نمي دونم .. تو ندر بده دکتر- 
پاشتتو روي اون یکي پاش انداخت و به لیوان کاغذي توي دستتتش نگاهي  

 انداخت و گفت :
 من میگم فردا بریم پیش پدرام و یه چیزي از اونجا..براشون بگیریم - 
 لپ دیگه از چاییمو خوردم :یه ق 
 اره .. خوبه ...کاش امروز مي تونستیم بریم ؟- 

اوه ..اصال..حرفشو  نزن ...خیلي کار رو سرمون ریخته ...فردارو هم با هزار -
 مکافات جمع و جورش کردم 

 که نبودنم به چشم نیاد... 
صتتبحش  کار من و تو خوبه واال..بعد از ظهر... عقده ...اونوقت  مي خوایم- 

 براشون کادو بگیریم 
 اصل گرفتن که داریم مي گیریم دیگه - 
 یهو انگار چیزي که یادش افتاده باشه ... تیز نگاهشوبهم داد و پرسید: 
 راستي ...تو چرا این روزا انقدر شارژي؟- 
  

                     
  
 : وقتي انقدر توم  کنکاش مي کرد نمي تونستم خودمو به بیخیالي بزنم 
 بده شارژم ؟..مي خواي دمم و ناراحت باشم ؟- 
 لیوانو تو دستش جا به جا کرد و مرموز گفت : 
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به ...ولي یه چیزییت هستتتت ...بوشتتم درنمیاري..یه - نه ..اتفاقا خیلیم خو
 جورایي عوض شدي 

  
 تندي از جام بلند شدم : 
 پاشو دکتر جان ..پاشو که دیرت میشه - 

شون تو دهنش چرخي د ست درونمو بخونه ..که زبون شمام خوا اد و خیره به چ
 لیوانو از تو دستش بیرون 

 کشیدم : 
جا مي - به من گیر مي دي؟ک مه اش  یا توام خیلي شتتیطون شتتتدیا...ه تازگ

 ري...؟کجا میاي....؟چي مي 
 خوري... ؟چرا نمي خوري...؟چي مي پوشي...؟کجا مي پوشي ...؟اي بابا 
 ابروهاش با تعج  داد باال: 
پا نمي شي دکتر ؟تا دو دقیقه دیگه نري ...اون بچه ها ..بخشتو ... یه ضرب - 

 میارن پایینا..از من گفتن 
به ارومي از جاش بلند شتتتد و لیوان خودش و لیوان منو از تو دستتتم بیرون  

 کشید:
 تو نگران اون بچه ها...نباش ...سر من یکي رم شیره نمال ...-
  
ه خودش پرت کرد و خیره تو چشتتمام دستتت به لیوانا رو توي ستتطل نزدیب ب 

 سینه گفت :
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 اکثر روزا تو بخش نیستم ..بیشترم تو اتاق عملم ...اما- 
 انگشت اشاره اشو برد باال و مقابلم تکوني داد: 
 موحد نیستم اگه نفهمدم تو بخشم چي میگذره ...تو که همسرمي- 
 کمي رنگم پرید: 
 خوب کي چي االن ؟- 
 و چته ...بدجوري روزه سکوت گرفتي آواخوب اینکه بگ- 
 نه واال-- 
  

                   
  
 آره واال- 

با دستتتام صتتورتمو پوشتتندم ..نمي تونستتتم جلوي خنده هامو بگیرم ...باید از 
 دستش در مي رفتم ..عق  

 عق  به راه افتادم وگفتم : 
  تون دکتر جانهیچیم نیست ..باید برم آنژیو...دیرم شده ..شرمنده روي ماه- 
 مي خندید و از دستم سرشو تکون مي داد: 
 اوا بالخره که  دستم بهت میرسه - 
 جوابشو دادم : 
 که مي رسه .. Ϳایشا- 

رومو خندون ازش گرفتم تا بیشتر از این بهم گیر نده ...سعي مي کردم درونمو 
 نفهمه .. درون آشفته و 
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 متالطمم رو 
 *** 

خونه در حال شتتستتتن دو ستته تکه اي از ظرفا بودم ..بعد از شتتام ...توي اشتتپز
 ...امیر حسینم توي سالن 

 نشسته بود و سرش توي تبلتش بود 
 فکرم درگیر هومن بود...نمي دونستم مرتضي بهش گفته بود یا نه ... 

رهنم بدجوري اشتفته شتده بود...ظرفا رو رها کردم ..به هواي ازاد نیاز داشتتم 
 ...دستامو زیر اب شست 

 ویي دادم و از اشپرخونه در اومدم ش 
محو تبلتش بود...کاش مي تونستم باهاش حرف بزنم ...به سمت در خروجي 

 رفتم که یهو سرشو باال 
 اورد و پرسید: 
 جایي مي ري؟- 
 نمي دونم چرا  گفتم : 
 دنبال یه چیزیم ... فکر کنم توي انباریه ...- 
 مي خواي بیام کمکت ؟- 
 دم که بهم گیر نده :باید بهانه مي اور 
 نه عزیز جان ...زودي میام - 
 باشه اي گفت و به تبلتش خیره شد و منم رفتم بیرون ...هوا خوب بود.. 
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براي اینکه دروغي نگفته باشم ..به سمت انباري رفتم ...از پله هاي پایین رفتم 
 ...و اروم درو باز  و برقو 

 روشن کردم ... 
اي به تمام وسایل خیره شدم ...نمي دونم چرا بي جهت این همه نگران  لحده 

 شده بودم ...
 شاید براي اینکه مي ترسیدم ..زندگي که این همه دوسش رو از دست بدم  

بي هدف به ستتمت چندتا  ازکارتونا که نامرت  رو هم گذاشتتته شتتده بودن ... 
 رفتم ......با دیدن وضعیت 

 صمیم گرفتم کمي اینجا رو مرت  کنم ...بهم ریخته وسایل ..ت 
جعبه اولو برداشتتتم و گذاشتتتم یه طرف دیگه ... رفتم جعبه دوم رو بردارم که 

 جعبه زیریش ناگهان  روي 
 زمین افتاد و محتویات توش بیرون ریخت  
 جعبه توي دستم بود و به جعبه افتاده شده روي زمین خیره شده بودم  
و با ناباوري جعبه به دست ... کنار جعبه سرازیر شده گونه هام رنگ باختن ... 

 روي زمین زانو زدم 
سته هاي پر از تهدیدي که  شون و یا اون ب هر چي که یه زماني دور ریخته بودم

 منو و امیر حسینو 
 عذاب داده بودن ... اینجا بودن  



wWw.Roman4u.iR  2616 

 

ه تعکساي یوسف با من ...دستبندي که یه زماني هومن برام گرفته بود و نفروخ
 بودمش تا یه روزي 

 بهش برگردونم  
سا رو   ست بلند کردم ویکي از عک شتم و د ستمو روي زمین گذا جعبه توي د

 برداشتم 
عکستتو باالتر اوردم ...یوستتف با اون خنده هاي توي عکس داشتتت حالمو بد 

 مي کرد که احساس کردم 
 سرم داره گیج مي ره .. 
 نیم ...چشمامو  بستمو و دستمو گذاشتم روي پیشو 

چرا این گذشته دست از سرم بر نمي داشت ؟..اخه اینا اینجا چیکار مي کردن 
 ..اب دهنمو قورت دادم 

 که با صداي امیر حسین رنگ پریده و ترسیده تر از قبل ازجا پریدم : 
 کجایي ؟...چرا انقدر طولش دادي؟ ..نگرانت - 

رد و بهم خیره موند با دیدن جعبه روي زمین و حال و روز من حرفش رو قطع ک
گاه به حرف   که ناخودآ

 اومدم : 
من اینا رو ریخته بودم دور امیر حستتین ..اینا اینجا چیکار مي کنن ؟...چرا -

 همه اون عکسایي که برامون 
 فرستاده مي شدنو نگه داشتي؟...اینا اینجا چي مي خوان امیر حسین ؟ 
 رنگش کمي پریده بود: 
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شي از خونه ات- سباب ک ...جعبه رو انداخته بودي دور...یه جعبه پر از  روز ا
 خاطره اتو...دلم نیومد 

 بندازیش دور ... 
  

                
  
 باورم نمیشد: 

اون خاطرها تموم شتتده بودن امیر حستتین ...نیازي نبود که بخوام یه روزي -
 دوباره  زنده اشون کنم ..نباید 

 مي اوردیشون  
 بهاش کشید:مکثي کرد و دستي به روي ل 
شون -  ست ... چه ایرادي داره که گاهي یادي از شته ا سمتي از گذ این جعبه ق

 بشه ؟
 چقدر حالم بد بود : 

امیر حسین چرا داري اریتم مي کني.؟.من حتي یه بارم نرفتم سرخاک یوسف -
 ...براي اینکه نمي 

ه ه کخوام تو رهنم باشتته ...براي اینکه همه زندگي من تویي ...نزدیب دو ستتال
 اون دیگه نیست ...چرا 

 مي خواي هي عذاب بکشم ؟ 
 چشماشو با ناراحتي بست و باز کرد: 
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لت - ته د مان از  ما مطم نم اون ز عذاب بکشتتي.؟..ا من کي خواستتتم تو 
 ننداختیشون دور...حقم 

داري...نمیشتته که ...بودن اینا که منافاتي با زندگي من و تو نداره ...یوستتف 
 شجوي دوست منم بود...دان

 خوبم بود... ..فقط دیگه االن نیست  
 الاقل به حرمت روزایي که بود ...گاهي باید ازش یادي کرد..البته این ندر منه  

قطره اشتتکي از گوشتته چشتتمم فرو افتاد..به جز اون دستتت بند تمام عکستتا و 
 وسایل متعلم به یوسف 

 بودن : 
همه مدت ..که من و تو به وجودشتتون منو ازار نمي ده آوا....چون بعد از این -

 هم رسیدیم ...مطم نه 
 مطم نم که  ...قلبت دیگه .. ماله ...خوده خودمه ...مختص خودم  

نه چیزي رو  ها هم نمي تو خاطره  خاطره استتتت ... یه  به قول تو اون فقط  .
 تصاح  کنن ...فقط  گاهي 

دم یاداوري میشتتن  ..که حاالشتتاید یاداوریشتتون  آزار دهنده باشتتن ..شتتای 
 خوشحال کننده ...

حاال ..اگه مي خواي بندازشتتیون  دور... بنداز...مي خواي هم ... نگهشتتون 
 دار..من هیچ برداشتي از هر 

 تصمیمي که بگیري ندارم  
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شو تو جی   ستا شده بودم ...بهم لبخند زد...د شماي باروني بهش خیره  با چ
 شلوارش فرو برد و با 

 چشمکي : 
 فنجون قهوه  با اون  فاالي عتیقه اتو کردم ...امش  بدجور ه*و*س یه - 
 حرفي نمي زدم و بهش خیره مونده بودم ..سرشو تکوني داد: 

 نمي خواي منو مهمون اون  قهوه هات کني .؟-  
عکس توي دستم مونده بود...با اون یکي دستم اشب زیر  چشمم  رو گرفتم و 

 برگشتم و به سمت 
 جعبه رفتم  
  

                 
  

 باال سر عکسا و بعضي از وسایل دیگه ایستادم  و خیره بهشون گفتم :  
خاطره  هاباید خوب باشتتن ...که دلت بیاد یادشتتون بیاري..اینا همه اشتتون -

 تلخن امیر حسین ..از عکسا 
 گرفته تا یادگاریا و هدیه هایي که ... 

ت م نشسبغي کردم ...دلم نمي خواست حرف بزنم ...لبخند تلخي روي لبها
 و عکسا رو روي بقیه 

 وسایل رها کردم و به سمت امیر حسین چرخیدم : 
 امش  تو برام فال بگیر- 
 دستشو به سمتم بلند کرد: 
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 تو بیا..خودم تا صبح برات فال مي گیرم - 
 خواستم اریتش کنم : 
 تو که بلد نیستي..پس چرا انقدر ادعا داري دکتر؟- 
 دختر؟ نشد تو یه بار تو روقم نزني- 
 موهاي جلومو با دست کنار زدم : 
تخصتتص ..شتتما  توي قلبه ...توي همونم تبحر داري ...پس بي خودي این - 

 فال بیچاره رو ..رو سیاه نکن 
 خندید...به سمتش رفتم ...دستشو انداخت روي شونه ام : 
 با یه ش  گردي شبونه چطوري ؟- 
 تو خواب نداري دکتر؟- 
 پقي زد زیر خنده : 
 دارم ..اما این چهره گرفته اتو دوست ندارم - 
 به خاطرش خندیدم : 
 من چرا انقدر تو رو دوست دارم ؟- 
 بس که جیگرم - 
 اي جان ...یکم بیشتر خود شیفته تر باش - 
 عزیزم .. واقعیت نیاز... به چیزي نداره - 
 ابروهامو دادم باال: 
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ه درست کنم ..که کلي برات نقش  پس بدو بریم تا دو تا فنجون قهوه پر مالت- 
 دارم 

 بهم چشمکي زد: 
 نقشه کشیدناتم خواستني هستن - 
 با محبت به نیم رخش خیره شدم و  دست چپم رو دور کمرش قرار دادم  

مجبور بودم براي دیدنش ستترمو کمي باال نگه دارم ...عوضتتش اون با لذت و 
 بدون اینکه خودشو کمترین 

 رشو پایین تر گرفت  و توي چشمام خیره شد..اریتي کرده باشه .. س 
 لبخند تمام چهره امو پوشند ...شونه امو با سرانگشتاش فشار داد: 
 بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن - 
 برآسمان بپاش ش*ر*ا*ب نگاه را 
 بگذار ازدریچه ي چشم تو بنگرم  

 لبخند ماه را
  
 محو نگاه هم بودیم ...: 
 شعر مشیري رو برام بنویسي ... دلم مي خواد این- 
 نگاهمو ازش نمي گرفتم : 
 همین امش  برات مي نویسم - 

ثانیه ها در ستتکوت مي گذشتتت و هر دو از خیره شتتدن توي عمم ژرفاي نگاه 
 هاي همدیگه دست نمي 

 کشیدیم  
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 دیدن چهره اشم بهم آرامش و اطمینان مي داد: 
 خیلي دوست دارم ...آوا- 
ي بود...نه رنگم پرید..نه ترستتیدم و نه ضتتربان قلبم شتتدت چه اعتراف قشتتنگ 

 گرفت ...
عوضش یه حسي ..مثل حس اوج گرفتن بهم دست داد...مثل پرنده اي که هر 

 چي بیشتر اوج مي 
 گرفت ... بیشتر لذت مي برد... 
منم مثل همون پرنده بودم که با هر کالم امیر حستتین ...باالتر مي رفت و اوج  

 ت مي بردمي گرفت و لذ
  
  

شاعر  ش  بدجور  شتم ..ام ست دا شو دو سکوت کرده بودم ...گرماي نگاه
 شده بود و من چقدر باهاش 

 حال مي کردم : 
 زده اي بر ِدر میخانه ي ل  ....قفل سکوت  - 

 ل  من کاش ... کلیِد ِدر میخانه ...شود
  

ه ت ..چاین بار گر گرفتم ..مخصتتوصتتا که نگاهشتتو یه ثانیه  هم ازم نمي گرف
 خوب بود که پا به پام شعر 

 مي خوند و کم نمي اورد:
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 تو هماني که دلم لب زده ... لبخندش را - 

 او که هرگز نتوان یافت ...همانندش را
  

ساس بود که منو  شیطنتي تو نگاه و چهره اش نبود...یه نگاه عجی  و پر از اح
 حیران خودش کرده بود 

رمي از لبهاي نیمه بازم گرفت ..از کارش که به ناگه خم شتتد و ب*و*ستته ي ن
 شوک زده شده بودم ...انتدار 

سید و بعد   شعري بخونه که اول منو ب*و* شعر خوندنم ..اونم  شتم بعد از  دا
 با شیطنت خوند:

 دزدي ب*و*سه ... عج  دزدي ...پر منفعتیست - 
 که اگر بازستانند ،دو چندان گردد

  
زي گرفتم و بدون تعلل روي پنجه پاهام بلند ل  پایینم رو از روق و هیجان گا

 شدم   و دستامو دور 
کمرش حلقه کردم و به سان خودش لبهاشو ب*و*سیدم و سرمو کشیدم عق  

 ..دلم آ*ه*و*ش پر از مهرش 
 رو مي خواست ..پس درنگ نکردم  
 باز دم ...نفسهام به شماره افتاده بودن : 
 جغرافیاي کوچب من بازوان توست - 

 اش تنگ تر شود این سرزمین ..به من اي ک
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به انتدارم نذاشتتتت و ستترزمین دوستتتت داشتتتنیم رو بهم داد...تنگ که در 

 آ*ه*و*شش جاي گرفتم ..سرمو رو 
ستم و بوي عطر تنش رو چون قحطي زده  شمامو ب شتم و چ سینه اش گذا روي 

 ها بلعیدم ...کاش هیچ 
 وقت امش  صبح نمي شد... 
  

                  
  
  

 *** 
سین  ساژ به راه افتادیم ..امیر ح سمت پارکینگ پا شدیم ...و به  از مغازه خارج 

 بهم گفته بود کسي که 
 مي خواد منو ببینه ...تا ساعتي دیگه توي خونه خودش منتدرمه ... 
وارد پارکینگ شدیم ...امیر حسین دزدگیر ماشین زد ..دوشادوشش  قدم هامو  

 بر مي داشتم 
روز عقد امیر علي و یگانه بود..همونطور که به ماشتتین نزدیب مي ...امروز 

 شدیم به یاد جوکي  که 
 هنگامه برام تعریف کرده بود به خنده افتادم  و شروب کردم به تعریف کردنش   
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جوک خنده داري بود طوري  که باعک خنده اش شتتتد..منم از خنده اش به  
 خنده افتادم که  هردو مون 

داي هومن خندمون  یهو بند اومد و لحده اي  ایستتتادیم و  با  شتتنیدن صتتت
 همزمان سرمونو به عق  

 برگردوندیم  
 با نگاهي خجول به امیر حسین  سالمي کرد و بعدم براي من سري تکون داد 
 از حضورش اونم اینجا شوک زده شده بودم  

 ت :و گف چند لحده اي به هم خیره بودیم که بانگراني رو به امیر حسین کرد  
 ببخشید که مزاحمتون شدم دکتر ..مي دونم جاي مناسبي نیست ...اما - 
 به گمونم اب دهنش خشب شده بود : 

شتم ..که باید به خانوم دکتر مي گفتم - ضي دا اما اگه ..اگه  اجاره بدید..یه عر
 ....البته اگه اجازه 

 بفرمائید: 
صورت رنگ پریده هومن بو سین خیره به  د ..اونم مثل من از بودن نگاه امیر ح

 هومن اینجا حسابي 
تعج  کرده بود ..اما نه اونقدر که بخواد خشم تمام وجودشو فرا بگیره و بخواد 

 یقه اشو بچسبه ...بعد 
 از مکک کوتاهي نگاه ازش گرفت و رو به من کرد: 
 تو ماشین منتدرتم - 

سته هومن توجه اي بکنه ...  بهش خیر شتم به خوا شانتدار ندا د ه بودم که خم 
 و بسته ها رو از 
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 دستم گرفت و به طرف ماشین رفت  
سیده و نگران  ست ...کمي تر شینو ب شد و در ما سوار  به رفتنش نگاه کردم ..

 بودم ...اما رو مو  به  
 سمت هومن برگردوندم .. 

..بعد از جدایش از صتتنم ..دیگه حال  و روز خوشتتي نداشتتت ..بهم ریخته و 
 ي عصبي به ندر م

رستتید...احتماال موقعیت خودش و منو خوب درک کرده بود که زود به حرف  
 اومد:

  
  

ستت رو انداختم که کاري - خیلي تالش کردم یه روز ببینمت ..حتي به اون دو
 برام کنه و این موقعیت رو 

برام جور کنه .. که نکرد ...امروز از جلوي خونه اتون منتدرت بودم که بتونم  
 یارم ..اماتنها گیرت ب

 نفسشو با حسرت بیرون داد:  
 مجبور شدم بیفتم دنبالتون ..- 
 نگاهشو شرم زده ... ازم گرفت : 

سنگیني مي کنن ...دارن ازارم - چون حرفایي دارم که خیلي وقته تو گلوم دارن 
 مي دن ...باید مي 
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ضعیت مزاحمت   شي که اینجا و توي این و اومدم و  بهت مي گفتم ..باید ببخ
 دم ش

شو  سر سکوتم رو که دید دوباره  شو بلند کرد تا عکس العمل منو ببینه ... سر
 پایین گرفت و دو دستشو 

 توي هم گرفت و عصبي با انگشتاي دستش شروب به ور رفتن کرد:  
ما نمي - هت مي زدم ..ا قت پیش ب فا رو خیلي و دلم مي خواستتتت این حر

 شد..شرایط طوري بود که 
 فایده اي نداره  نمیشد ..االنم گفتنش 

اما ...تنها فایده اش براي من اینکه ...الاقل یکم ارومم مي کنه ..که تو از من 
 متنفر نباشي..براي همین 

عک  با یدوارم این دیدار  هات حرف بزنم ..ام با مت .. که ببین یا زدم  به در دلو 
 ناراحتي تو و دکتر موحد نشه 

  
نمي تونستتت صتتداي ما رو  فاصتتله ماشتتین از ما به حدي بود که امیر حستتین

 بشنوه ...به هومن خیره نگاه 
 مي کردم : 

شکوندن - ست مي  سر و د شکي که بودم ..دختراي فامیل برام  شجو ي پز دان
 ...مادرم هر روز یکي رو 

برام زیر ستتر مي گرفت ...خاله ام هفته اي  نبود که چند تا عکس برداره بیاره  
 نشونم نده ...
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شقي  ست تا اخرین مرحله توي وادي عشم و عا و  ازدواج نبودم ..دلم مي خوا
 سرم تو الک خودم 

سر یکي رو   شاید اخر  شه تا بتونم پله هاي ترقي رو یکي یکي برم باال..که  با
 انتخاب کنم 

هیچ کدوم از اونایي که مادر و خاله ام بهم معرفي مي کردن ...دکتر نبودن ...با 
 خودم عهد بسته بودن 

 باشه ..یکي مثل خودم زنم باید دکتر  
پس براي همه اونایي که اونا برام انتخاب مي کردن بهانه مي اوردم و یه ایرادي  

 روشون مي راشتم 
عک  با ته شتتتده بودن ..ولي دستتتت بردار نبودن ..و همین  .از دستتتم خستت

گاه گاهي به ازدواج   میشد..ناخودآ
ته بود شتتکل گرفو تشتتکیل زندگي فکر کنم ..یعني یه جور پیش زمینه اش توم 

 که یه روز اتفاقي کسي 
سیر طرز دیدم و خیلي   سیر افکارم ..م سیر زندگیمو تغییر داد..م رو دیدم که م

 چیزاي دیگه 
دي ماه بود و توي محوطه دانشکده پشت ساختمون اصلي نشسته بودم ..جایي 

 که همیشه محل 
شه اونجا اطراق عشاق دانشگاه بود.جاي خلوت و دنجي بود..براي همین همی

 مي رفتم تا کسي 
 مزاحم درس خوندنم نشه  
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نشتتستتته بودم و مثال جزوه هامو مي خوندم ..اما هیچي نمي فهمیدم ...براي 
 همین به اطرافم خیره 

 شده بودم که یهو  
شون به من   شت سته بودن  و پ ش سر و دختر خندونو دیدم .. روي نیمکت ن .یه پ

 بود
ال باالیي بود..خوشتیپ ودرس خون ..شاگر اول پسره رو خیلي دیده بودم ..س

 دانشگاه ..اما دختره رو 
 اولین بار بود که مي دیدم . 
 .یه دختر بانمب ریز نقش ..ساده اما بدجوري تو دل برو  

..وقتي که مي خندید...صتتورتش خیلي قشتتنگ مي شتتد...طوري که ارزو مي 
 کردي بازم لبخند بزنه و تو 

 بارها ببیني اون لبخندو ...بارها  
دوتایي نشسته بودن رو نیمکت و  گل مي گفتن و گل مي شنفتن .. براي اولین 

 بار بدجوري حسودیم 
 شد..حسودیم شد و ته دلم خالي شد 

منم ادم تنبلي نبودم ...اما بین اون همه دختراي دانشگاهي که مي خواستن بهم 
 نزدیب بشن ..هیچ 

 رده بودن کدوم مثل این دختر ته دلمو خالي نک 
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باشتتته ..از اون  باهام  به فکر ازدواج نبودم ..اما همون لحده دلم  خواستتتت 
 لبخنداش برام بزنه و سر روقم 

 بیاره ... 
شه   شته با شور همه چیزاي خوبو دا سلح شتم ..که چرا باید  سادت دا حس ح

 ولي من ...
شد چون با یکي دیگه بود..با ی شه ...اما نمی ستم دختره باهام با ي به کمي خوا

 اسم یوسف سلحشور 
 ...پسري که از روز اولم ازش متنفر بودم ..متنفر بودم و نمي خواستم ببینمش  

پس مجبور بودم چشتتمم رو اون دختر ببندم ...دختري که به هیچ کس پا نمي 
 داد اال سلحشور..نمي 

خندید اال با سلحشور..جزوه نمي گرفت اال از سلحشور...سوال نمي پرسید 
 سلحشور ..اگه اال از 

اردویي بچه ها مي خواستن برن نمي رفت مگه اینکه سلحشورم توي اون اردو 
 باشه ...روزایي که 

ستتلحشتتور نبود دخترک تندي مي اومد و مي رفت ...مثل یه روه ..اما امان از 
 روزایي که سلحشور 

 دانشگاه بود..دختر همه جا دیده میشد.. 
کار نبود..اما یه فکر مدام توي سرم رژه  .عاشم نبودم ...دوسش داشتني هم در

 مي رفت ...که چرا این 
 دختر نباید با من باشه ..مال من نباشه  
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تا اینکه زد و یه روز توي کالس به خاطر متلب سلحشور به من ... کل کالس  
 بهم خندید

...شتتوخي مثال باهام کرده بود..اما باعک شتتده بود همه بهم بخندن ...خیلي 
 ده بود...تا حاال بهم برخور

 کسي اینکارو بامن نکرده بود...هیچ کس ... 
شد..به خاطر درس  شروب  سف  شمنیم با یو اون جا بود که اولین جرقه هاي د

 خون بودن و شاگرد اول 
 شدناش ازش بدم مي اومد اما بعد از اون شوخي شدیدا ازش متنفر شده بودم  
  
  

باید ازش انتقام مي گرفتم ...تمام ه تا اون چیز رو پس  متمو جمع کرده بودم 
 که دوست داره از چنگش 

در بیارم ...من یه پسرم ..مي فهمیدم چقدر تو رو دوست داره ...اون هدیه هاي 
 پنهوني ..اون کافي 

 شاپا... اون تریا رفتنا ..اون وقت گذاشتنا براي هم .. 
ي تونستتتم دیگه قستتم خورده بودم دختره رو از چنگش در بیارم ..اینطوري م

 بهش ضربه بزنم و عذابش 
 بدم  
سف بدجوري   شم ...اما بي فایده بود..یو سعي کردم به دختر نزدیب ب خیلي 

 شده بود بت رهنش ...
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دو ستتال تموم پي دختر رفتم ..هر کاري کردم که به چشتتمش بیام اما.نیومدم 
 ..داشتم نا امید مي شدم 

و ...براي اخرین امیدم و مي خواستتتم بکشتتم کنار که بحک خواستتتگاري ر 
 مطره کردم ...اگه جواب رد 

 مي گرفتم ...دیگه میکشیدم کنار ..اما باور کردني نبود..اولین بار بهم گفت  
 فرصت مي خواد که کمي درباره اش فکر کنه  

یه دختر  با  ید..مي خوام  گه مي فهم مادرم ا داشتتتم شتتتاخ در مي اوردم ..
 شهرستوني که هم رشته 

لت  مه وصتت نب داره  خود بازي اشتتک ما  جا مي زد...ا ته رو در  کنم ...ستتک
 سرشکستنب داره 

جمله دختر وستتوستته ام کرد وستتوستته براي انتخاب یه زندگي ...حواستتم پي 
 سلحشور بود...چند وقتي 

بود اشفته بود..با دختره با دختره نمي اومد و نمخي رفت ..دوتاشونم یه جوري  
 شده بودن 

 ..خواستم دختره زودتر جوابمو بده .. باید بیشتر عذاب مي ردم 
 بالخره هم داد...باور کردني نبود..بهم جواب مثبت داده بود.. 
نه دوق کردم نه هیجان زده ..بیشتر تو شوک بودماونم براي چند روز ..وقتي به  

 مادرم گفتم 
اشوبي به پا کرد که اون سرش ناپیدا بود...به زور قهر کردنام راضي شد...اخه 

 دکترش بودم ..پوز پسر 
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 فامیلش بودم ..بدم نبود که یه عروس دکترم داشته باشه  
من که پي عشتتم و عاشتتقي از اولم نبودم ..اما باید ازدواجم مي کردم ...پس  

 رفتم جلو
نه  ما من  مادرم برخورده بود...ا پدر و  به  حانواده دختر خیلي ستتتاده بودن ...

 ..چون یه جور احساس قدرت 
عدش به این فکر کردم که نکنه ستتلحشتتور به خاطر اینکه دختره مي کردمولي ب

 وضع خوبي نداره 
 باهاش ازدواج نمي کنه و سر من کاله رفته ... 

اما کار از کار گذشته بود..چون نامزد کردیم و بعدم عقد ...عقدي که       سال 
 طول کشید..اونم به خاطر 

 خودخواهي من 
  

که اي بو عا دختر معر یب دختره واق به ستتلحشتتورم نزد خاطر من  به  د..
 نمیشد..هرچند با رفتن سلحشور 

به خارج بهانه اي هم نداشتتت که بخواد به کستتي نزدیب بشتته ...هر چند اینا 
 همش حرفه ...دختره 

 هیچي برام  کم نمي راشت ... 
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اش دل پدرمو که بدجوري بدستتتت اورده بود..مادرم بود و مادر شتتوهر بازی
 ...گاهي فقط عروسشو مي 

 چزوند 
اما دختر به خاطر من تحمل مي کرد..خیلي اصرار مي کرد که زودتر عروسي   

 کنیم 
ته ...خیلي ادم   مدام فکر مي کردم ستترم کاله رف نه ..چون  ما من مي گفتم  ا

 پستي بودم ..خیلي ...
ي م هیچ وقت مثل سلحشور یه جشن تولد حسابي براش نگرفتم ..همش بهانه

 اوردم ..کادو هاي 
 ساده ..یا مثال فراموش کردنایي که خیلي نامردي بود 

اما اون ساخت ..خوبم ساخت ...دو سال اول با این فکر مسخره که کاله سرم 
 رفته و سلحشورم رفته 

 پي خوشیش ..خودم و دختر رو عذاب دادم .. 
بودم ..مخصوصا ولي این وسط یه جورایي به بودنش ..در کنارم .. عادت کرده 

 که مي دیدم بعضیا از اینکه 
 با منه افسوس مي خوردن  

صبر کن  شد..و با خودم گفتم ....یکم دیگه  سال دوم به بعد بود که دلم نرم  از 
 ..توي دو سال اخر عقد 

 انقدر بهش وابسته شده بودم که اگه یه روز نمي دیدمش حالم بد میشد.. 
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خت مي گرفتم  خاطر خودم بهش ستت به  حالي بود...همیشتتته . با چه  ..اون ب
 تولداي من یادش بود..همیشه 

 ام برام جشن مي گرفت ..تب تب کادوهاشو دارم  
 مخصوصا اخري رو  
 سرشو بلند کرد و خیره نگاهم کرد: 
من در حقت بد کردم اوا..      سال از بهترین ساالي زندگیتو به تباهي کشیدم - 

.. 
 صداش پر از بغي بود: 

تا عذابت دادم ..اما به همون پدرت که خیلي دوستتش داري...دو خیلي وق-
 سال اخرو واقعا دوست 

 داشتم ..خیلیم زیاد.. 
 سکوت کرده بود: 
سبت بهت تلخ و بد -  شد ن اما خوب گاهي رفتاراي مادرم و اطرفیانم باعک می

 بشم 
ولي  از ته دل نبود...کم کم براي اینکه از دستتت غر غراي مادرم راحت شتتیم 

 تصمیم گرفتم زودتر 
شیدم که خونه بگیریم ..تو و من وام جور کنیم  شه ک سي کنیم .. باهمم نق عرو

 ... وسایل خریدیم ..بریم 
 سر زندگیمون ...که یهو 
 لبهاش لرزید و نگاهشو ازم گرفت : 
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تمام استتمون ستترم اور شتتد...یادته اون روزي که تا شتت  ... جواب تلفنت  -
  ندادم و تو از دستم حرص

 خوري؟..اون روز من با یکي تصادف کرده بودم ..یه جوون       ساله  
  

            
  
 در جا تموم کرد...آوا.... 

شده بود..باید بقیه عمرمو مي  شتم مي مردم ....زندگیم تباه  شه ..دا باورت نمی
 موندم پشت میله هاي 

صمم باید فراموش مي کردم ...به زور وثیقه تا  ص  روز دادگاه ازادزندون ....تخ
 بودم ..هیچ کس از ماجرا خبر 

شت ...خانواده طرف هم رضایت بده نبودن ..تازه رضایتم مي دادن پولشو  ندا
 نداشتم ...پسر جونشونم 

 مرده بود... 
مادرم به خاطر من بارها بارها رفت خونه اشتتون ..اما بي فایده بود..تا اینکه یه 

 روز توي بیمارستان خبرم 
 چند نفري اومدن سراغم  و باهام کار دارن کردن که  
نده   به روم نمو نگ  مدن ..ر یدم برادراي پستتره او مدم د وقتي از بخش در او

 بود..مي ترسیدم ابرو ریزي 
 کنن و همه ..همه چي رو بفهمن ... 
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بهشون که نزدیب شدم ..برادرش گفت :      تومن بده تا رضایت بدیم وگرنه ما  
 رضایت بده نیستیم 

یاد...خودمو مي گشتتتم مي تونستتتم        یادي بود خیلي ز تومن برام پول ز
 نصفشو جور کنم ..بقیشه 

 اشو باید از کجا مي اوردم ؟ 
شنهاد ي داد  شنیده بودو بعد بهم  پی صنم اتفاقي همه حرفامونو  اونجا بود که 

 که کل  مسیر زندگیمو  
 عوض کرد... 
 با خجالت دوباره نگاهشو بهم داد: 
 بهم گفت ..پولو برام جور مي کنه ...فقط به یه شرط ...- 
 چهره هومن پر از عذاب وجدان شده بود: 

به شتترط اینکه  باهاش ازدواج کنم ...بهش گفتمن زن دارم ..خیلي راحت و  -
 ریلکس بهم گفت :خوب  

 طالقش بده  
نه بود...من گ به  این ازدواج داره ..دیوا  رفتارتعج  کرده بودم که چر اصتترار 

 اخه به چه دردش مي 
 خوردم ؟ 

اما وقتي هي یاد اوري مي کرد که به خاطر       تومن باید بدبخت بشم ..بیشتر 
 مجبورم مي کرد که 

 به طالقت فکر کنم  
 اما ته دلم راضي نمیشد..چون دوست داشتم ..نمي شد 
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ر دبه توام نمي خواستتتم بگم که خودش یه روزي اومد گفت ..اون زني که انق
 دوسش داري برو ببین 

 چیکار کرده  
با   طه پنهوني تو  نت و  راب یا باره خ عد دیدم داره در ما ب گه ..ا یدم چي می نفهم

 اقبالي حرف مي زنه .
نمي تونستتتم باور  بکنم ..اما اونقدر همه چي رو خوب کنار هم چیده بود... 

 اونقدر قشنگ شرایطو مهیا 
 تو با اقبالي هستي ..  کرده بود  که من احمم باور کردم که 
  

            
  

یه ات وجود  مدرکي عل ما تو بودي ...چون  بالي رو بیرون کرده بودن ا ..اق
 نداشت ولي پچ پچ بچه ها... 

 حرفاشون ... همه دال بر این بود که تو با اوني .. 
تحت فشار بودم ..فرصتي براي تحقیم و تفحس نداشتم ...اعصابم بهم ریخته 

 ونطور سرت اوار بود که ا
شدم و دو سوته طالقت دادم ...یه جوریم رفتار کردم که خانواده امم از تو بیزار 

 شدن ..داغونت کردم 
 اوا..لهت کردم ..اما مجبور بودم .. 
 چشماش پر اشب بود: 
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چند روز پیش یه بستتته از خارج برام رستتید..یه بستتته از اقبالي..یه ستتي دي -
 توش بود..یه سي دي 

 بهم زن حال  
ستان مي   شده بود.. اما زن معلوم بود..زني که همه بیمار عکس مرد مخدوش 

 خواستن بدونن 
 کیه ..کیه که با اقبالیه و این همه آبرو ریزي راه انداخته  
 آب دهنشو با اشب قورت داد: 
 اون زن کسي نبود جز صنم ... - 
 چونه اش لرزید: 
.گ*ن*ا*هشو پاي تو انداخت ..تازه تو رو به جاي صنم بدبخت کرده بودم .- 

 مي فهمم چه بالیي سرم اومده ...
سرش  شت  سریع با من ازدواج کرد تا حرفي پ از ترس ابروش و ابروي پدرش 

 در نیاد و  حرفاي اقبالي 
 رو کسي قبول نکنه .. 

که  حاال  ما  نه ..ا نه و دم نز بالي هم براي حرفه اش مجبور بود ستتکوت ک اق
 ي من خارجه بسته رو برا

 فرستاد.. 
 با حسرت بهم چشم دوخت : 
تو رو به خاطر هیچ از دستتتت دادم اوا ...االنم یه ادم مفلوکم که جز ترحم - 

 بقیه چیز دیگه اي ندارم ...
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ستتعي مي کردم اشتتکي نریزم ...اونم در برابر هومن ...محکم ایستتتادم ..فکم  
 سفت و سخت شده بود:

 ؟ مي دوني چرا بهت جواب مثبت دادم- 
 با کور سوي امیدي به  چشمام خیره شد: 
چون توام یکي مثل من بودي ...چون احستتتاس مي کردم دلت یه هم زبون - 

 مي خواد 
و خوب البته به خاطر سلحشورم بود..چون انتدار داشتم اون ازم خواستگاري 

 کنه که نکرد... منم به 
م خیلي خوبي اولین خواستتتگارم جواب مثبت دادم ...چون فکر مي کردم او 

 هستي ..پس این به اون در 
 سال عذابم دادي ..حاال همه عمرتو عذاب بکش هومن        

  
             

  
مل کن ببینم چطور توي  مل کن ..تح نامي زنتو تح بد حاال  نامم کردي ... بد

 بیمارستان مي توني سرتو باال 
 بیاري؟ 
 نفسم به سختي بیرون دادم : 

بت- نه نستت ما هیچي کی یه  ا نت از زندگیم .. با بیرون رفت ندارم ..چون  هت  ب
 قسمت خوب بهم بخشیدي 
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 ..یه قسمت خوب به اسم دکتر امیر حسین موحد 
دکتر موحدي که با ستاالها تحصتیلم نمي توني به گرد پاش برستي ..به مرام و 

 غیرتش که عمرا برسي 
 ..الیقش نیستي که بخواي بهش برسي 

ود...نگاهمو ازش گرفتم و به ستتمت ماشتتین به راه با ناباوري بهم خیره شتتده ب
 افتادم  ...دلم گرفته 

سف ..با مردي بودم که نمي  سال به خاطر یه انتقام ناجوانمردانه از یو بود..      
 دونست دوسم داره یا 

 نه ..با من بمونه یا نه ...و چقدر راحت ازم دل بریده بود
  
 - 

فرمون نشتتستتته بود و بهم خیره شتتده  درو اروم باز کردم ...امیر حستتین پشتتت
 بود..با قلبي اندوهگین 

 ..نگاهي بهش انداختم و سوار شدم و درو بستم 
همچنان بهم خیره بود..به عنوان یه مرد بهش حم مي دادم از حرف زدن من و 

 هومن عصبي و نگران 
 باشه ..اما خودشو کنترل کرده بود که چیزي نگه  

و  خواست حرفي بزنه اما مراعات کرد و به ناچار چقدر ل  پایینشو گاز گرفت 
 به راه افتاد...کمي 

شمام اومد...با  سال جلوي چ شه طرف خودمو پایین دادم ...تمام اون        شی
 ناراحتي چشمامو بستم و 
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 بغي کردم ... 
رهنم خیلي آشفته بود که بالخره سکوتشو با بي صبري شکست ..اما نه اونطور 

 ... که انتدار داشتم 
با تعج  برگشتتتم و نگاهش کردم ..از گوشتته چشتتم نگاهشتتو بهم داده بود و 

 مواظ  رانندگیش هم بود با 
صداي قشنگش ..به یاد ش  یلدا باشوخیا و اهنهاي اون ش  شروب کرده بود 

 به خوندن : 
  

سه تو که - تو مثله باروني ....تو دله مهموني..... دلمو دلمو دلم ......میمیره وا
  جوني

 تو این شبه یلدا .....که نمیشه فردا..... دلمو دلمو دلم .....میره با تو تا ته رویا 
  

هنوز با تعج  داشتتتم نگاهش مي کردم که دستتت راستتتشتتو از روي فرمون 
 برداشت و با حرکت دادنش 

 و اشاره به من ازم خواست منم همراهیش کنم .... 
ش  مجبورش کرده بودم که همراهیم کنه و شده بود  اون  به ناچار با من همراه 

 و پا به پام خونده بود و 
 خندیده بود...اول لبخند تلخي کنج لبم جا خوش کرد  
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که حرکت دستش بیشتر شد که یعني زود باشم ...قطره اشکي  از چشمم فرو 
 افتاد اما زود بغضمو 

 قورت دادم  و دلمو زدم به دریا  و چشمامو بستم که اشکام نریزن : 
  

 آخ تو ش  یلداي مني ....دیوونه ي دوست داشتني -
 لباي تو رنگ اناره و هندونه ...شیرینیش کم میاره 

 پیشه ب*و*سه هاي تو که ....غم نداره غم نداره غم نداره 
 آخ تو ش  یلداي مني دیوونه ي دوست داشتني 

  
باش حاال که همراهش شتتده بودم ..چشتتمامو باز کردم ...لبخند شتتیریني رو ل

 بود و با عشم تو نگاهي 
 که بهم مي نداخت مي خوند.. 

  
چه شبي  بود اونش  ...نه خبري از بیمارستان بود و نه خبري از بیمارا...سر به 

 سر گذاشتنام و اریت 
 کردنام که امیر حسینو حسابي کفري کرده بود.. 

شد...و هومن و حرفاش سین  شم به امیر ح ..به  به یکباره همه وجودم پر از ع
 تحقة العیني به نقطه 

 کمرنگي مبدل شد که رهنم مي خواست هر چي زودتر بریزتش بیرون ... 
 صدام کم کم اوج گرفت ....دوتامون هماهنگ با لباي خندون مي خوندیم 
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 لباي تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره  -
 یاره پیشه ب*و*سه هاي تو که ...... جنسه یاره جنسه یاره جنسه 

 آخ تو ش  یلداي مني 
  
  
کمي که گذشتتت به خنده افتادم و دیگه شتتعر رو ادامه ندادم ...و باعک خنده  

 امیر 
 حسینم شدم ...دستي به صورتم کشیدم و گفتم : 
 میگم یکم رو صدات کار کني حتما پیشرفت مي کني- 
  

              
  
  
 داد: از گوشه چشم خندون نگاهي بهم انداخت و جواب 
 نه اینکه االن صداي خودت خیلي ایده اله - 
 با خنده راحت به عق  تکیه دادم و خیره به نیمرخش گفتم : 

برا من که بابا قوریه ...اما چون تو یه نمه استتتعداد داري میگم که  بیشتتتر کار -
 کني 

  
 ابروهاشو باالیي داد 
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 خدا بفرمائید پیشنهاد سازنده دیگه اي ندارید خانوم دکتر ...؟تورو- 
 فعال که من مشکل حادي نمي بینم ...دکتر جان - 
 حواسش که به رانندگیش بود چشم غره اي بهم رفت و گفت : 
 یعني تو االن دانشجوم بودي.. انقدر بلبل زبوني مي کردي ؟- 
چقدر من این بشرو دوست داشتم ..زدم زیر خنده ...به سمت خیابون اصلي  

 د:پیچید و اروم ازم پرسی
 عمل روز شنبه ات مي خواي من انجام بدم ...که یکم استراحت کني ؟- 
 تو جام خودمو کمي باالتر کشوندم ... دستي به لبه شالم کشیدم و گفتم : 
کارامم مي تونم بر -  هده  به ...بهمم نریختم ...از ع حالم خو باش ..  نگران ن

 بیام 
 با لبخند بهش خیره شدم : 
 فتم بعد از مراسم بچه ها توام یکم استراحت کني مي دونم بر میاي ..گ- 
ته   فاي هومن گرف یادآوري حر حالم از  یه .. مي دونستتتتم مندورش چ

 شد..نگاهمو به بیرون دادم :
 ممنون امیر حسین ...اما خودت شنبه یه عالمه کار داري ...- 
یه دفعه برگشتم و نگاهش کردم ...یه اخم ظریف کم رنگ تو نگاه و پیشونیش  

 به چشم مي خورد:
 ببخش ...اصال فکر نمي کردم بخواد بیاد دنبالمون و یه سري حرفا بهم بزنه - 
 کمي سرشو به سمت چرخوند: 
 من ناراحت نیستم آوا- 
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 خوشحالم نیستي- 
 شونه اي باال داد..دنده رو جا به جا کرد: 

رفاي مهمي داشتتته که مهم اینکه دیگه تو بیمارستتتان ما نیستتت ...البدم ح-
 اینطور اومده دنبالت ..به هر 

 حال باید به ادما گاهي یه فرصت داد 
تادم  ته اف گذشتت یاد  به  تامو توي هم گره کردم و بهشتتون خیره شتتتدم .. دستت

 ..خواستگاري هومن ..خوشیام با 
 یوسف ....دعوا کردن هومن و یوسف ...چه گذشته عجیبي داشتم : 
 ي دادم ..نه ...کاش بهش فرصت نم- 
 لبخند تلخي رو لبام نشست : 
 کاش توام نمي راشتي باهام حرف بزنه - 
 انتدار این حرفو ازم نداشت ...به روي چشمام دستي کشیدم : 

ست - سم هومن کلهر تو زندگیم نی شحالم که دیگه ادمي به ا ولي خ  ... خو
 ...خوشحالم که انقدر 

ست که حتي یه ثانیه ام به یادش نمي  شحالم که هیچ وقت مهم نی افتادم ...خو
 افسوس زندگي رو 

 نخوردم که از تمام       سالش یه روزم دوسم نداشته  
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با تعج  و نگراني بهم خیره شتتد..ستتعي کردم اشتتکم در نیاد.. براي همین 
 همونطور که با پوست در 

 اومده کنار ناخونم ور مي رفتم به رو به روم خیره شدم : 
سم  جالبه فکر مي کردم-  ستگاري..اما یه روزم دو شته که اومده خوا سم دا دو

 نداشته ..حتي یه روز 
 حلقه اشب بزرگي تو نگاهم شکل گرفته ..: 

شته ......یا اینکه چرا  منو رها کرد به خاطر - سم ندا ستم که دو ناراحت این نی
 ترس از مواجه شدن با 

شد..به  ستم  که باعک  شکالتش ....ناراحت حماقتاي خودم ه ترین روزاي م
 زندگیم ..تباه بشن ..

 نفسم رو با ناراحتي بیرون دادم ..: 
بهترین روزایي که  نذاره به کستتي دیگه اي فکر کنم که لیاقتش خیلي خیلي  -

 بیشتر از دوست 
 داشتنه  
سرم رو چرخوندم ..خیلي وقت بود که  ماشینو گوشه خیابون پارک کرده بود و  

 به من خیره شده بود:
و دانشتتکده و بچه ها اونطور نبود...اگه اونقدر خام و جون نبودم ...یا اگه ج-

 حداقل یکم پخته تر رفتار مي 
شه ...چقدر  شیرین با شتن تو چقدر مي تونه  ست دا کردم ...مي فهمیدم ..دو

 مي تونه منو به رویاهام 
 نزدیب کنه ..چقدر مي تونه به من  
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 آرامش بده  
 لین بار بهش جواب رد داده بودم :یاد روزي افتادم که براي او 
  

              
  
اما حیف که همیشتته تو شتتکستتتن دلت پیش قدم بودم ...تو نادیده گرفتنت - 

 اولین نفر بودم ...
 بغضم رو قورت دادم : 

براي همین به این زندگي و ستترگذشتتت  حم مي دم که حالمو مرت  گرفته -
 باشه ...چون حال 

 رفتم ..انقدر که هر چي بگه حم داره عزیزترینمو خیلي بد گ 
با چشتتماي خیس بهش خیره شتتدم ..واکنشتتاش همیشتته جال  بود...نه مي 

 خندید..نه براي دلداریم 
مثال مي گفت ..نه اینطور نیستتت ...همیشتته با نگاهش حرف مي زد و یا مثل 

 االن با یه شعر ته دلمو زیر 
 رو مي کرد: 
 یکنفر در هتمین نزدیکتتي ها- 
 تیزي .... به وسعت یب زنتتدگي برایت جا گذاشته است چت 
 خیالتتتت راحت باشد 
 آرام چشمهایت را ببتتند 
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 یکنفر براي همه نگرانتتتتتي هایت بیتتدار است  
 یکنفر که از همه زیبایي هاي دنیتتا 

 تتنهتا تتتتو را بتتتتتاور دارد
  
سراغم مي اومد..پل  ستم و بابغي با هر بار بلعیدنش بازم به  ز کهامو محکم ب

 کردم ...
 آوا...- 
 نگاهمو بهش دادم : 

بعضي زخم ها رو باید درمون کرد تا اریتت نکن و بتواني به راهت ادامه بدي  -
 ...اما یه سري زخمها 

هم هستتتن که  باید باقي بمون ..نه اینکه اریتت کنن ..نه اینکه عذابت بدن 
 ......نه ......بلکه باید باقي 

باره همون بمون هه نري...دو به بیرا گه  راهتو  گم نکني .... قت دی تا هیچ و ن 
 اشتباه رو تکرار نکني  

یاد خوردم ...یعني اگه ندر منو  ته ام ...ز گذشتت ما توي زندگي  من از این زخ
 بخواي همه ما ادما از این 

زخما زیاد داریم ..اونقدر که شاید بعضیامون توشون گم میشیم و دیگه ام پیدا  
 نمیشیم ... 

به زخماي گذشتتته ات با درد و رنج  فکر نکن ...چون بخواي و نخواي هستتتن 
 ..همیشه هم هستن ...پس 
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بهشتتون به چشتتم یه تجریه ستتخت نگاه کن ...اینطوري دیگه هیچ وقت ... 
 قدرت  اریت کردنتو  پیدا نمي 

کنن ...  قدرت باروني کردن چشتتماتو ندارن ..قدرت مرت  شتتکستتتن دلتو 
 ارن ند

 حرفاش همیشه ارومم مي کرد...: 
  
  

 باید یه اعترافي بهت بکنم امیر حسین ..... -
 اب دهنمو قورت دادم .و آهي کشیدم : 

 باید اعتراف کنم عاشم دوست داشتناتم .... -
شم  ست ...با اینکه عا شتنات یه جور دیگه ا ست دا شقت ....نگاهت ..دو ع

 بارونم ..اما اصال مثل بارون 
   نیستن

شه پا  ساکت ... اما همی ست ..... شبیه هوا که گاهي بیاد و گاهي نه ،....دقیقا 
 برجا ...تو اطراف منه .... 

 جریان داره ....و من چقدر خوشبختم ..خیلي خوشبخت  
  

چند لحده بهم خیره موند...از نگاه کردن بهش ستتیر نمیشتتتدم که اروم نرم 
 دستمو گرفت و ب*و*سه به 

 گفت : پشت دستم زد و 
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 بیا یه راست بریم مراسم امیر علي و یگانه ...اونجام که قرار بود بریم ... نریم - 
 ولي گفتي اون منتدره - 
 دستمو رو بین انگشتاش فشار داد: 
صمیم بگیر...بریم -  شه ..پس ت شه ...مهم دله تو که مي خواد کجا با خوب با

 مراسم ؟
 ؟ تو ناراحت میشي اگه اون باهام حرف بزنه- 
 سرشو مهربون تکون داد: 
نه ...من ناراحت میشتتم که شتتاید حرفاش تو رو ناراحت کنه ..من اینو نمي - 

 خوام 
وگرنه از این ندر که مي شناسمش و مي دونم دلش مي خواد باهات حرف بزنه 

 ..میگم برو ...به عنوان 
 آخرین غبار ...برو و  بزنش کنار ..براي همیشه  
 من میشناسمش ؟- 

ه میشتتناستتیش ...فقط اینکه اینم براي اروم کردن دلش مي خواد توروببینه ار-
 ...پس اگه حرفي زد و 

 چیزي گفت ..به خاطر سن و سالش ..به دل نگیر 
بار زندگیم  یدار ... آخرین غ ما این د گاهش کردم ..حت یه اي خیره ن ثان ند  چ

 بود...پس باید به سمتش مي 
 رفتم : 
 یر حسین باشه هرچي که تو بگي ام- 

 *** 
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هر تو توي االچیم بزرگ داخل باه نشسته بودیم ...سرم پایین بود و با بند کیفم 
 بازي مي کردم ...هنوز 

حرفي نمي زد که نگاهمو اروم چرخوندم و به امیر حستتین که کمي پایین تر 
 ایستاده بود و  به گالي 

ه مرد مقابلم دادم خوش رنگ باه خیره شتتده بود خیره شتتدم و دو باره نگاهمو ب
 که نفسشو بیرون داد و 

 گفت : 
سکوت -  سختي بود..اما به خاطر من و خانواده اش خیلي  سر سر  سف پ یو

 کرد..خیلي صبوري کرد...
یاد و   باهم مثل دوتا دوستتتت بوده باشتتیم که راحت ب یادم نمیاد  هیچ وقت 

 حرفاشو بهم بزنه 
هر دومون خوب حستتش مي همیشتته یه فاصتتله اي بینمون بود..یه فاصتتله که  

 کردیم ...
از بچگیشتتم ..پستتر درس خون و زرنگي بود...پزشتتکي رم به خاطر من رفت 

 ..چون من این رشته رو 
 دوست داشتم ..دست خودش بود دلش مي خواست بره موسیقي ... 
ساده هم نرفت یه   صورت  شتم ..حتي طوري برخورد کرده بودم که ب ولي نذا

 موسقي یاد بگیره 
 کشید :آهي  
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که دوستتش - با کستتي بود  تو حقش خیلي ظلم کردم ..ظلم اخریم ازدواج 
 نداشت ..اونجا هم ساکت 

 شد و دم نزد
  
 بهم خیره شد..خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم : 

یه بار که براي کاري رفته بودم تو اتاقش ..دیدم میزش پر از کتاباي درستتیه -
 ...از اینکه رشته مورد عالقه 

 و خونده بود خیلي خوشحال بودم ...من 
با روق پدرونم رفتم که کمي کتاباشتتو مرت  کنم ..که یکي از کتاباش حین 

 مرت  کردن از دستم افتاد  
سه ...یه عکس ..از یه   سط کتاب یه عک شد..دیدم و شد..همین که باز  و باز 

 دختر ...
شتمش و به ع  شدم و بردا شتباه مي بینم ..خم  شاول فکر کردم ا دم کس خیره 

... 
من یه مردم ... پسرمم خوب میشناختم ...اونجا بود که فهمیدم پسرم یه جایي  

 دلشو باخته ..
.دختر ستتاده و خوبي به ندر مي اومد..اما همون دختر برام زنگ خطر بود که 

 نکنه باعک بشه پسرم از 
 پیشم بره ..نکنه عاشم بشه و همه چي رو فراموش کنه ... 

عکسو سرجاش گذاشتم ...کم طاقت و بي قرار شدم ...شبش که  ترسیدم ...و
 اومد..دیگه صبر نکردم ... 
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 کشوندمش توي اتاقم و عکسو جلوش گذاشتم تا بهم بگه این دختره کیه ... 
شدم ..اون  شده بود...از اینکه فهمیده بود من متوجه همه چي  چقدر ناراحت 

 روزا روزاي سختیم 
 ده بود...وضعیت کاریم اصال جال  نبود..داشتم ..همه چي بهم خور 
سي بود  که کلي دارایي   شتم ..اونم کمب گرفتن  از ک شتر ندا .یه راه نجات بی

 داشت ..
  

 
اما اون که همینطوري بهم کمب نمي کرد..تنها برگ برنده ام یوستتف بود..یه 

 پسر رشید و دکتر که دل 
 هر دختري رو مي تونست به تپش بندازه  
 شه داشتم ..به خیال خودمم مي خواستم سعادتمندش کنم ...براش نق 

حرفي از عکس نزد..و فقط تا اخر حرفام به عکس خیره شتتد و من هي گفتم و 
 گفتم و اینده اشم براش 

 چیدم ....بازم دم نزد ..نگران حالم بود 
وقتي حرفام تموم شد..عکسو مقابل چشماش پاره کردم  و گفتم که نباید به این 

 فکر کنه ...تنها  دختر
 کسي که باید بهش فکر کنه کتایونه ... 

مجبور شتد قبول کنه ...قبول کرد و همه چي تموم شتد..رفتن اونور ...به ظاهر 
 بهمون زنگ مي زد 
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 وحالي مي پرسید.. 
اما مي فهمیدم اصتتال حالش خوب نیستتت ...اما به خاطر خودم ..به خاطر 

 اینکه بدبخت نشم  و زندگیم از 
 ن نره ..به روي خودم نمي اوردم ...بی 

هر روز و  هر روز اب تر مي شد..چند باري با مادرش رفتیم پیششون ..معلوم 
 بود اصال زندگي خوبي 

ندارن ..جلوي ما سعي مي کرد عادي باشه و نشون بده همه چي خوبه ..ولي  
 نبود

مي  نپستترم رو دستتتي دستتتي بدبخت کرده بودم ...کتایون دختري نبود که او
 خواست ...سالي یه بار 

 هم دخترک به ما زنگ نمي زد ... 
ظاهر خوب بودیم ..فقط خوب بودیم ...که کاش نبودیم ...که کاش  به  همه 

 یکي از ماها الاقل  صدامون در 
مي اومد و حرف دلشو مي زدیم و مي گفتیم دیگه براي ما اب نشو ..دیگه براي 

 ما سکوت نکن ...دیگه 
 که خالف میلته نکن  براي ما کاري

  
کاش مي فهمیدم چقدر تو رو دوستتت داره ...چقدر دیره براي اینکه بخوام یه  

 پدر خوب باشم ...
یه پدري که به ستتاز دل پستترش باشتته و براش بر*ق*صتته ....تا تب پستترش 

 خوشحال باشه و تو اوج جونیش 
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 حاال تو سینه ي قبرستون نخوابیده باشه   
 زده بود...: اشب توي چشماش حلقه 

شتم مادرش - ستم رسید ..براي چندین و چندین بار...نذا سا به د همه اون عک
 ببینه ...چون یه زن 

ست  ست کنترل کنه ...چون یه مادر بود..و مي تون شو نمي تون سات سا بود...اح
 به خاطر غمي که تو 

 وجودش لونه کرده  بود زندگیتو به تباهي بکشه  
دن اون عکستتا اصتتال ناراحت نشتتدم .....چون اما من برخالف مادرش با دی

 لبخندا و خنده هایي رو از 
ندیده   قت من  که هیچ و هایي  نده  تازگي داشتتتن ..خ که  یوستتف مي دیدم 

 بودمشون 
  

                 
  

شتتاید باورت نشتته همون خنده ها ارومم مي کنه که حداقل به خواستتته دلش 
 رسیده بود...هرچند 

 عذاب ...هرچند کوتاه پنهون ..هرچند با  
شته   سال با بي رحمي نذا سته اي که چندین  شیرین ..خوا سته خوب و  یه خوا

 بودم بهش برسه ....
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ببخش که امروز تورو کشتتوندم اینجا...مي دونم تحمل کردنم برات ستتخته  
 ..اما ازت ممنونم ...

زي رو الاقل اگه من و خانواده ام کاري براش نکردیم ..تو بهش همه ي اون چی 
 که مي خواست دادي 

 بلند شد و با نگاهي دردمند خیره به نگاه ساکتم با بغي گفت : 
 امیدوارم من و مادرشو بخشیده باشي ... - 
با خجالت نگاهش کردم ..برگشت و به ساختمون نگاهي انداخت و دوباره به  

 من خیره شد:
یده .- مه چي رو فهم مادرش خوب نیستتتت ...از وقتي ه حال  یاد  ..خیلي ز

 داغون شده ...از اینکه نوه اي 
وجودنداره و نمي تونم خودشتتو با چیزي اروم کنه ...داره هي خود خوري مي  

 کنه 
 سرشو باال برد و نگاهي به امیر حسین انداخت ...و بعد به من و گفت : 

باید از دکتر ممنون باشتتیم ...چون اگه اون نبود ...باید به بچه کس دیگه اي -
 کردیم و فکر محبت مي 

 مي کردیم که اون نوه امونه ... 
 با ناباوري بهش خیره شدم : 
 حاللمون کن ..سخته ولي حاللمون کن - 

نگاهش پر از غم بود...بغي صتتداشتتو نامیزون کرده بود...دیگه قدرت حرف 
 زدن نداشتن .. آهسته رو شو 

 ازم گرفت و از االچیم بیرون رفت ..کمي که دور شد 
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سختي  بلند شدم .. دیگه وقت رفتن بود...به یاد صورت زرد رنگ  و از جام به 
 بي حالش  اروم نفسي 

 بیرون دادم .. 
امیر حسین سرشو باال کرده بود و دست به جی  منتدرم ایستاده بود...به روش 

 لبخند غمگیني زدم و 
 به راه افتادم  

سبب تر و سبب  هر چه بیشتر از اون خونه و االچیم دور مي شدم ..شونه هام
 تر میشد...و چهره ام 

 به لبخندي باز تر ...با دیدن لبخندم ..اونم بهم لبخند زد و خیره نگاهم کرد 
 زماني که بهش رسیدم نگاهي به صورتم انداخت و گفت : 
 حاال بریم ؟- 
 مطم ن سرم رو تکون دادم : 
 براي همیشه بریم - 
  

                 
  
 رد..تا انتهاي باه و در اصلي باید پیاده مي رفتیم ...طرز نگاهش آرومم ک 
 من گشنمه .. تو چي ؟- 
 شونه اي باال دادم : 
 االن مي تونم یه مره درسته رو تنهایي بخورم - 
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 آي آي چند وقته خیلي شکمو شدیا- 
خنده به لبهام اومد و همون طور که به در نزدیب مي شتتدیم خودمو به بازوش  

 :چسبوندم و گفتم 
 مگه زن چاق که بو قرمه سبزي بده دوست نداري؟- 
 از گوشه چشم نگاهي به نگاه خندونم انداخت : 
 وقتي اینطوري مي خندي و نگاه مي کني ..معلومه نقشه ها به زیر سر داري- 
 من ؟من مدلوم ؟اسمم بد رفته بابا - 
 اخي...دختر مدلوم ما - 
 صورتش غرق لبخند بود: 
 امیر حسین ؟- 
 جلو و درختا نگاه مي کرد: به 
 جانم ؟- 
 اگه بهت بگم مي خوام یه مدت بي خیال فوق تخصص بشم ..چي میگي ؟- 
 دستي به روي لبش کشید و همونطور خیره به جلو گفت : 
 عمرا بذارم چنین فکري رو به رهنت کوچیکت راه بدي- 
 یه مدت کوتاه - 
 حرفشو نزن - 
 یه رره ؟- 
 نه - 
 دو زده ؟ - 
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 سر جاش ایستاد و کامل به طرفم برگشت و با لبخند گفت : 
 برو سر اصل مطل  - 
 خیره و با چشماي خندون : 
 اینجا بگم ؟- 

یایم  کامل از خونه در ب تا  یه پیج مونده بود  نداخت .. به دور و برش ا نگاهي 
 ...پدر یوسف هم رفته بود 

 داخل خونه  
 اره همینجا بگو- 
 بگم ؟- 
 پوفي کرد و خندون گفت : 
 بگو- 
 لپمو از داخل گاز گرفتم و به راه افتادم و گفتم : 
 ولش کن .. بعدا میگم ..- 

شونه و کتفم  شید..آهسته  سمت خودش ک سر بازومو گرفت و منو به  شت  از پ
 به سینه اش برخورد 

 کرد.. کامل پشت سرم ایستاده بود 
 روي شونه هام گذاشت :خنده ام گرفت ...دستاش رو ...  
 اریت نکن دختر ...حرفتو بزن - 
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 خرج داره دکتر..همین طوري که نمیشه گفت -  
 داشت کالفه میشد: 
 چي مي خواي ؟- 
 خندیدم و با یه فکر سریع گفتم : 
 تا اخر این ماه ... ماشینامون عوض بدل - 
 تو از جون ماشین من چي مي خواي ؟- 
 شد:صداي اروم خنده ام بلند  
 مي دي یا برم ؟- 
  

                    
  
 خبر خوبیه ؟- 
 نمي دونم - 
 یعني چي که نمي دوني ؟- 
 خو بسته به ادمش داره ..ممکنه خوشحالت کنه ... ممکنم هست ...- 

 بگو..کشتي منو دختر ..چرا همیشه باید به زور از زبونت حرف کشید؟-
  
 -باشه ...انقدر حرص نخور دکتر ...- 
 حاال باید پشتت به من باشي... تا حرفتو بزني؟- 
 سرمو تند با خنده تکون دادم : 
 اینطوري راحت ترم ..بار معنویشم بیشتره - 
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هر دو شروب کردیم به خندیدن ...توي همون خنده ها دستمو بلند کردم و روي 
 پشت  دستاش که 

 روي شونه ام قرارداده بود گذاشتم و اهسته فشارش دادم  
لذت .  نه ام فشتتتار خفیفي وارد کرد و ستتکوت کرد...غرق  به شتتو ..اونم 

 ..چشمامو بستم و باز کردم و با 
 مکثي : 
 اگه بهت بگم داري پدر میشي ...چیکار مي کني ؟- 
 صداش در نیومد... لبخندم غلیظ تر شد: 
 هفت هفته اشه ....خودم مطم ن بودم اما ازمایشم دادم ...جواب مثبته ...- 
 دستمو بیشتر کردم : فشار 

اینبار حس خیلي خوبي دارم ...یه حس اوج ..یه حس پرواز ...حالم خیلي -
 خیلي خوبه امیر 

 حسین ...انقدر خوبه که اگه بذاري تا خود خونه پیاده مي رم ... 
انقدر خوبه که یه ماه پشتتت ستتر همم بهم شتتیفت و عمل بدي ...صتتدام درم  

 نمیاد
چه ..در یه ب یه ... بدون  حس خوب بدون تنش .. یه زندگي اروم ... نار تو ... ک

 نگراني ...یه حسیه که فقط 
 خالقش تویي .. 

تویي که این زندگي رو به من هدیه دادي .....اینبار از ستتر وظیفه و قدرداني 
 نیست ..اینبار دلم مي 

http://www.roman4u.ir/


 2663 عبور از غبار

 خواست یکي از وجودت رو داشته باشم ..یکي مثل تو..مهربون و صبور ... 
  

                   
  

ثل امیر حستتین  ثل خودت ...م حامي بي ندیر...یکي م یه  قوي و محکم ...
 ..امیر حسیني که تمومي 

 نداره  
اروم به ستتمتش چرخیدم ...خیره نگاهم مي کرد...از نوب نگاهش گر گرفتم و  

 سرمو پایین انداختم :
 مي قول مي دم حسابي مواظ  خودم باشم ...حاال بي خیال فوق میشي ..یا-

 خواي خون امو تو 
 شیشه کني ؟ 

به  باه و بین درختا..  که صتتتداي خنده امو توي  هر دو چنان زدیم زیر خنده 
 خنکاي باد و وزش نسیم بین 

برگ و شتتاخه هاي درختا پیچید...نه قدمي بینمون بود و نه فاصتتله اي..ل  
 پایینشو با خنده اي گاز 

 گرفت و نگاه ازم نگرفت  
 م :چشامو باال اورد 
 چرا حرف نمي زني ؟- 
 اخه خیلي بانمب شدي - 
 بهش چشمب زدم : 
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 مي دونم ..یه حرف جدید بزن - 
 خندید: 
 روتو برم - 
ما که دورگردون و بال گردونتون هستیم دکتر ..دیگه بیشتر از این خجالت زده - 

 ام نکنید
 مي تونستم خوشحالي رو از بین خنده ها و نگاهاش به راحتي بخونم  

 خوشحالم که همه چي تموم شده ...امیر حسین -
  
 سرشو چرخوند و به ساختمون نگاهي انداخت و دوباره به من خیره شد: 
 همیشه اخرش خوب میشه ...اگه نشد.. مطم ن باش که  هنوز اخرش نشده - 
 مي دوني چرا شعراي شاملو رو دوست دارم ؟- 
 فقط نگام کرد: 
 .حرف دلمو مي زنن ...براي اینکه تب تب کلمه هاش .- 
 چند لحده اي به هم خیره شدیم : 
  

                  
  
 خوب تر از همه اینا مي دوني چیه ؟- 
 چیه ؟- 
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قدمي به ستتمتش برداشتتتم ...نمي دونم کستتي از ستتاختمون ما رو میدید یا نه 
 ...جاي خلوت و دنجي 

 بود...فضایي اروم و پر از احساس  
ختم ..بهش چستتبیدم و نیم تنه ي باالمو کمي ازش دستتتامو دور کمرش اندا
 فاصله دادم و به چشماي 

 قشنگش خیره شدم : 
اینکه ..یکي مثل تو رو دارم که همه اینا رو با عشتتم براش بخونم ...بخونم تا -

 بدونه چقدر دوسش 
 دارم ... 

امیر حسینم بي خیال فضاي باه ...دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به سمت 
 دش کشید خو

....چشتتمام هیچ کستتي رو جز امیر حستتین نمي تونستتتن ببینن ...بیشتتتر 
 خودموبهش چسبوندم ...اونم 

 آ*ه*و*شش رو تنگ تر کرد  و گفت : 
 کیستي که من - 
 این گونه  
 به اعتماد 
 ناِم خود را 
 ... با تو مي گویم  
 کلیِد خانه ام را 
 ...در دست ات مي گذارم  
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 م راناِن شادي هاي ا 
 !با تو قسمت مي کنم  
 به کنارت مي نشینم و 
 بر زانوي تو 
 ... این چنین آرام  
 به خواب مي روم ؟ 
 کیستي که من  
 این گونه به جد 
 در دیاِر رویاهاي خویش  
 با تو درنگ مي کنم ؟ 

شدم ...و یه لحده  شید....خندید...غرق نگاهش  شمام درخ برق روق توي چ
  تمام گذشته جلو چشمام

اومد...همه اتفاقا.یي که برام افتاده بود  تداعي شتتدن ... تو همشتتون فقط دوتا 
 چشم بود که محو نمي 

 شدن ...چشماي امیر حسین ..از اول بود..همیشه بود..در کنارم ...با من ...: 
 هیچ وقت تنهام نذار امیر حسین - 
 خندید و نوک بینیم رو کشید: 
 یشه هستم ...تا اخرش اگه تو تنهام نذاري... من هم- 
 سرمو با ناز  کج کردم  ...خیره نگاهش شدم  و پرسیدم : 
  

http://www.roman4u.ir/


 2667 عبور از غبار

 اخرش  کجاست ؟- 
 دستشو بلند کرد و موهاي جلوم رو با نوک انگشتا ي گرمش کنار زد...:   
ماي وجودتو لمس کنم - تا نتونتم گر با این انگشتت گه   که دی یه  جای اخرش 

 ه که نتونم نفس ....اخرش جایی
صدا زدن  شنوم .. ...اخرش جاییه که زبونم قادر به  ساتو ب صداي نف شم و  بک

 اسمت نباشه ...اخرش 
 جاییه که چشمام  نتونن روي ماهتو ببینن  

شمم چکید ...یادم نمیاد..توي تمام زندگیم ..  اینطور  شه چ شکي از گو قطره ا
 عاشم کسي شده 

صتتداش بشتتم و مرت  بغي کنم ...از  باشتتم ..اینطوري که محو صتتورت و 
 داشتنش ...

 از کي عاشقم شدي..امیر حسین  ؟- 
شمکي  شمم رو گرفت و با چ شب زیر چ ستش ..ا ش شت  لبخند زد و با انگ

 گفت :
  
 اشتباه نکن - 
 نه زیبایي تو 
 نه محبوبیت تو  
 مرا مجذوب خود نکرد 
 تنها آن هنگام که روه زخمي مرا ب*و*سیدي 
 دم من عاشقت ش 
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مبهوت نگاهش اروم چشتتمهامو بستتتم و باز کردم و خیره به لبها و نگاهش به  
 دفعات تکرار کردم :

 يعاشقت شدم ...عاشقت شدم ...عاشقت شدم ي
   

  :nilazibab@ ام خانم نیالتلگرکانال 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  نیالاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   کنید مراجعه رمان فور
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